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LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2.	 Use	 o	 rascunho	 da	 Folha	 de	 Respostas	 reproduzido	 ao	 final	 deste	 caderno	 apenas	 para	 marcar	 

o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:

•	 Confira	seu	nome,	número	de	inscrição	e	o	cargo.
•	 Assine,	A TINTA,	no	espaço	próprio	indicado.

4. ATENÇÃO:	transcreva	no	espaço	apropriado	da	sua	FOLHA DE RESPOSTAS,	com	sua	caligrafia	usual,	
mantendo	as	letras	maiúsculas	e	minúsculas,	desconsiderando	aspas	e	autoria,	a	seguinte	frase:

“Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância.” Sócrates

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5.	 Ao	transferir	as	respostas	para	a	Folha de Respostas:
•	 use	apenas	caneta	esferográfica	azul	ou	preta;
•	 preencha,	 sem	 forçar	 o	 papel,	 toda	 a	 área	 reservada	 à	 letra	 correspondente	 à	
resposta	solicitada	em	cada	questão;

•	 assinale somente uma	alternativa	em	cada	questão.
Sua resposta NÃO	será	computada	se	houver	marcação	de	mais	de	uma	alternativa,	
questões	não	assinaladas	ou	rasuras.	

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não	deve	ser	dobrada,	amassada	ou	rasurada.

ATENÇÃO:	 Período	 de	 Sigilo	 –	 Não	 será	 permitido	 ao	 candidato	 se	 ausentar	 em	 definitivo	 da	 sala	 de	 provas	 antes	 de	
decorrida	1	 (uma)	hora	do	 início	das	provas.	Ao	 terminar	a	Prova	Objetiva	de	Múltipla	Escolha,	o	candidato	entregará	ao	
fiscal	a	Folha	de	Respostas,	devidamente	assinada	no	local	apropriado.	O	candidato	não	poderá	fazer	anotação	de	questões	
ou	 informações	 relativas	às	suas	 respostas	no	Comprovante	Definitivo	de	 Inscrição	 (CDI)	ou	em	quaisquer	outros	meios,	
que	não	os	permitidos	nesse	Edital	e	especificados	na	capa	da	prova.	Os	candidatos	não	poderão	utilizar-se,	em	hipótese	
alguma,	 de	 lápis,	 lapiseira,	 corretivos,	 borracha	 ou	 lápis-borracha.	 Será	 proibido,	 durante	 a	 realização	 das	 provas,	 fazer	
uso	 ou	 portar,	mesmo	 que	 desligados,	 telefone	 celular,	 relógios,	pagers,	beep,	 agenda	 eletrônica,	 calculadora,	walkman,	
notebook,	 palmtop,	 gravador,	 transmissor/receptor	 de	 mensagens	 de	 qualquer	 tipo	 ou	 qualquer	 outro	 equipamento	
eletrônico,	podendo	a	organização	deste	Concurso	Público	vetar	o	 ingresso	do	candidato	com	outros	aparelhos	além	dos	
anteriormente	citados.	As	instruções	constantes	no	Caderno	de	Questões	e	na	Folha	de	Respostas	da	Prova	Objetiva,	bem	
como	 as	 orientações	 e	 instruções	 expedidas	 pela	 FUNDEP	 durante	 a	 realização	 das	 provas,	 complementam	 o	 Edital	 e	 
deverão	ser	 rigorosamente	observadas	e	seguidas	pelo	candidato.	Durante	o	período	de	 realização	das	provas,	não	será	
permitido	o	uso	de	óculos	escuros,	boné,	chapéu,	gorro,	lenço	ou	similares.	Ao	término	do	prazo	estabelecido	para	as	provas,	
os	três	últimos	candidatos	deverão	permanecer	na	sala	até	que	o	último	candidato	termine	suas	provas,	devendo	todos	assinar	
a	Ata	de	Sala,	atestando	a	idoneidade	da	fiscalização	das	provas,	retirando-se	da	sala	de	provas	de	uma	só	vez.

O caderno de questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico  
<www.gestaodeconcursos.com.br>  no dia 17 de janeiro de 2017.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS



ATENÇÃO
Sr.(a)	Candidato(a),

Antes	 de	 começar	 a	 fazer	 a	 prova,	 confira	 se	 este	 caderno	 contém,	 ao	 todo,	 
35 (trinta e cinco) questões de múltipla escolha,	cada	uma	constituída	de	4	(quatro)	
alternativas	 de	 respostas,	 assim	 distribuídas:	 15 (quinze) questões de Português,	 
10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais e 10 (dez) questões de Conhecimentos 
Específicos,	todas	perfeitamente	legíveis.

Havendo	algum	problema,	informe	imediatamente ao aplicador de provas para que ele 
tome	as	providências	necessárias.

Caso	não	observe	essa	recomendação,	não	lhe	caberá	qualquer	reclamação	ou	recursos	
posteriores.
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PORTUGUÊS

INSTRUÇÃO: Leia	o	 texto	a	 seguir	 para	 responder	às	
questões de 1 a 5.

Medicina Integrativa e o poder de cura que vem de 
dentro

Tratar mente, corpo e espírito – o indivíduo em sua 
totalidade – pode ser mais eficaz que o consumo 

exagerado de remédios

[...]

Hoje	em	dia,	cada	vez	mais	pessoas	se	conscientizam	
da	 complexidade	 do	 corpo	 humano,	 e	 de	 como	 a	
enfermidade	nunca	se	manifesta	 somente	no	 físico	ou	
apenas	na	mente.	O	câncer	é	um	exemplo	de	que	o	corpo	
se	 fragiliza,	 após	 um	 grande	 período	 de	 sofrimentos,	
conflitos	 e	 frustrações,	 que	 transbordam	 até	 ferirem	 o	
organismo.	O	 inverso	 também	é	possível.	Males	como	
a	depressão	e	a	ansiedade	podem	culminar	em	sinais	
palpáveis	como	doenças	de	pele,	enxaquecas,	úlceras	
etc.	Não	é	mera	coincidência	 justamente	o	câncer	e	a	
depressão	 serem	 conhecidos	 como	 as	 “doenças	 do	
século”.	No	cenário	atual,	a	saúde	se	tornou	tão	caótica	
quanto a vida contemporânea.

Hipócrates,	 pai	 da	 medicina,	 já	 dizia	 bem	 antes	 de	
Cristo	que	o	conhecimento	do	corpo	é	impossível	sem	o	
conhecimento	do	homem	como	um	todo.	E	é	seguindo	
esta	 ideia	 que	 a	 Medicina	 Integrativa	 está	 disposta	 a	
abalar	as	estruturas	ortodoxas.

Criada	 em	 universidades	 americanas	 em	 meados	 de	
1970,	 a	 Medicina	 Integrativa	 convida	 instituições	 de	
pesquisas,	hospitais,	unidades	de	saúde	e	consultórios	a	
mudarem	o	paradigma	do	tratamento	médico.	A	doença	
não	é	mais	o	 foco	de	estudo,	mas	o	 indivíduo	em	sua	
totalidade	–	mente,	corpo	e	espírito.	O	paciente	passa	a	
ser	visto	como	o	principal	responsável	por	sua	melhora	
e é conduzido a entender que a cura vem de dentro 
para	fora,	e	não	o	contrário.	Os	remédios,	tratamentos	e	
cirurgias	são	encarados	como	agentes	catalisadores	do	
processo	de	recuperação	do	organismo,	e	não	mais	os	
grandes	protagonistas	da	cura.

Para	 os	 convencionais,	 é	 importante	 destacar	 que	 a	
Medicina	Integrativa	não	vem	para	substituir	a	Medicina	
Convencional,	 mas	 para	 criar	 novas	 possibilidades	 de	
tratamento,	 tanto	 para	 quem	 está	 sofrendo	 com	 uma	
doença	 quanto	 para	 quem	 tenta	 mantê-la	 à	 distância.	
Uma	vez	que	a	Medicina	Convencional	 está	 vinculada	
aos	 interesses	do	mercado,	não	é	 lucrativo	que	sejam	
oferecidas	todas	as	respostas	para	os	problemas	do	ser	
humano.	Afinal,	a	saúde	intacta	faz	com	que	as	pessoas	
deixem	de	comprar	medicamentos.

Mas,	 como	 o	 capitalismo	 e	 a	 busca	 incessante	 pelo	
poder	 ainda	 falam	mais	 alto,	 cabe	 a	 cada	 um	 de	 nós	
deixar	o	ceticismo	e	os	preconceitos	de	 lado,	e	adotar	
o	 caminho	 da	 consciência,	 do	 autoconhecimento,	 
do	bem-estar	e	felicidade.	O	destino	dessa	caminhada	é,	
com	certeza,	transformador.

[...]

COLOMBINO,	Mariana.	Medicina	integrativa	e	o	poder	de	
cura que vem de dentro. Ponto eletrônico.	Disponível	em:	

<http://pontoeletronico.me/?p=2445>.	Acesso	em:	7	dez.	2016	
(fragmento	adaptado).

QUESTÃO 1

Analise	as	afirmativas	a	seguir.

I.	 Doenças	mentais	resultam	em	doenças	físicas.

II.	 A	Medicina	Integrativa	não	visa	tomar	o	lugar	da	
Medicina	Convencional,	mas	complementá-la.

III.	 A	 Medicina	 Integrativa	 desloca	 o	 centro	 dos	
estudos convencionais.

De	acordo	com	o	texto,	estão	corretas	as	afirmativas:

A) I	e	II,	apenas.

B)	 I	e	III,	apenas.

C)	 II	e	III,	apenas.

D)	 I,	II	e	III.

QUESTÃO 2

Entre	 as	 passagens	 a	 seguir,	 assinale	 a	 que	melhor 
corrobora	o	título	do	texto.

A) “Para	 os	 convencionais,	 é	 importante	 destacar	
que	 a	 Medicina	 Integrativa	 não	 vem	 para	
substituir	 a	 Medicina	 Convencional,	 mas	 para	
criar	 novas	 possibilidades	 de	 tratamento,	 tanto	
para	 quem	 está	 sofrendo	 com	 uma	 doença	
quanto	para	quem	tenta	mantê-la	à	distância.	“

B)	 “Os	 remédios,	 tratamentos	 e	 cirurgias	 são	
encarados	 como	 agentes	 catalisadores	 do	
processo	de	 recuperação	do	organismo,	e	não	
mais	os	grandes	protagonistas	da	cura.”

C)	 “Criada	 em	 universidades	 americanas	 em	
meados	de	1970,	a	Medicina	Integrativa	convida	
instituições	de	pesquisas,	hospitais,	unidades	de	
saúde	e	consultórios	a	mudarem	o	paradigma	do	
tratamento médico.”

D)	 “O	 câncer	 é	 um	 exemplo	 de	 que	 o	 corpo	 se	
fragiliza,	após	um	grande	período	de	sofrimentos,	
conflitos	 e	 frustrações,	 que	 transbordam	 até	
ferirem	o	organismo.”

QUESTÃO 3

Assinale a alternativa cuja ideia entre colchetes não	está	
presente no respectivo trecho.

A) “No	cenário	atual,	a	saúde	se	tornou	tão	caótica	
quanto a vida contemporânea.” [TEMPO] 

B)	 “Hipócrates,	 pai	 da	 medicina,	 já	 dizia	 bem	
antes	 de	 Cristo	 que	 o	 conhecimento	 do	 corpo	
é impossível sem o conhecimento do homem 
como um todo.” [TEMPO]

C)	 “O	 câncer	 é	 um	 exemplo	 de	 que	 o	 corpo	 se	
fragiliza,	após	um	grande	período	de	sofrimentos,	
conflitos	 e	 frustrações,	 que	 transbordam	 até	
ferirem	o	organismo.”	[TEMPO]

D)	 “Mas,	como	o	capitalismo	e	a	busca	incessante	
pelo	poder	ainda	 falam	mais	alto,	 cabe	a	cada	
um	de	nós	deixar	o	ceticismo	e	os	preconceitos	
de	lado,	e	adotar	o	caminho	da	consciência,	do	
autoconhecimento,	 do	 bem-estar	 e	 felicidade.”	
[TEMPO]
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QUESTÃO 4

Releia	o	trecho	a	seguir.

“A	doença	não	é	mais	o	foco	de	estudo,	mas	o	indivíduo	
em	sua	totalidade	–	mente,	corpo	e	espírito.”

Esse trecho não	pode,	de	acordo	com	a	norma	padrão	
e	 sem	 alterar	 seu	 sentido	 original,	 ser	 reescrito	 como	
consta em:

A) A	doença	não	é	mais	o	 foco	de	estudo,	porém	
o	 indivíduo	 em	 sua	 totalidade:	 mente,	 corpo	 e	
espírito.

B)	 A	doença	não	é	mais	o	foco	de	estudo,	contudo	
o	 indivíduo	 em	 sua	 totalidade	 (mente,	 corpo	 e	
espírito).

C)	 A	doença	não	é	mais	o	foco	de	estudo,	todavia	
o	 indivíduo	 em	 sua	 totalidade,	 mente;	 corpo;	
espírito.

D)	 A	doença	não	é	mais	o	foco	de	estudo,	conforme	
o	 indivíduo	 em	 sua	 totalidade;	 mente,	 corpo	 e	
espírito.

QUESTÃO 5

Releia	o	trecho	a	seguir.

“Hoje	em	dia,	cada	vez	mais	pessoas	se	conscientizam	
da complexidade	 do	 corpo	 humano,	 e	 de	 como	 a	
enfermidade	nunca	se	manifesta	 somente	no	 físico	ou	
apenas	na	mente.	O	câncer	é	um	exemplo	de	que	o	corpo	
se	 fragiliza,	 após	 um	grande	 período	 de	sofrimentos,	
conflitos	 e	 frustrações,	 que	 transbordam	 até	 ferirem	 o	
organismo.	O	 inverso	 também	é	possível.	Males	como	
a	depressão	e	a	ansiedade	podem	culminar	em	sinais	
palpáveis	como	doenças	de	pele,	enxaquecas,	úlceras	
etc.	 Não	 é	 mera	 coincidência	 justamente o câncer e 
a	 depressão	 serem	 conhecidos	 como	 as	 “doenças	 do	
século”.	No	cenário	atual,	a	saúde	se	tornou	tão	caótica	
quanto a vida contemporânea.”

Assinale a alternativa cuja palavra não	é	 formada	pelo	
mesmo	processo	de	formação	de	palavras	das	demais.

A) Contemporânea

B)	 Justamente

C)	 Sofrimento

D)	 Complexidade

INSTRUÇÃO: Leia	o	 texto	a	 seguir	 para	 responder	às	
questões de 6 a 10.

Ter carro ainda é símbolo de status, diz especialista

Os	governos	precisam	conscientizar	 a	 população	para	
que	priorize	o	transporte	público,	disse	hoje	(7/12/16)	o	
pesquisador	da	Universidade	Técnica	de	Berlim,	Marcus	
Jeutner,	 ao	 participar,	 em	 São	 Paulo,	 do	 Seminário	
Desafios	 Contemporêneos:	 Empresas,	 Mobilidade	
Urbana	 e	 Direitos	 Humanos,	 promovido	 pelo	 Instituto	
Ethos.	 “As	pessoas	querem	 ter	um	carro	porque	é	um	
símbolo de status. Elas querem mostrar para os vizinhos 
que	podem	ter,	financiar	um	carro”,	afirmou.

Especialista	em	mobilidade	urbana,	o	alemão	Jeutner	é	
autor	de	estudo	sobre	o	assunto,	produzido	na	cidade	
de	Chennai,	na	Índia.	“Os	carros	são	bons,	eu	gosto	de	
dirigir.	 Mas	 estamos	 aumentando	 custos	 e	 causando	
problemas.	 É	 uma	 questão	 de	 educação,	 explicar	 
[à	 população]	 que	 o	 uso	 do	 carro	 é	 pior”,	 disse.	
Jeutner	é	defensor	do	conceito	de	cidades	inteligentes,	 
que	 apresentam	 áreas	 dedicadas	 à	 circulação	 de	
pessoas a pé.

Segundo	o	especialista,	as	prefeituras	erram	ao	buscar	
implementar	o	conceito	de	cidades	 inteligentes	a	partir	
das	melhores	práticas	de	exemplo,	como	o	de	Londres.	
“Nós	não	focamos	na	estrutura	já	existente,	combinamos	
uma	 ideia	 adaptada	 aos	 desafios	 locais,	 ao	 contexto	
local. Gosto de me basear nos piores planos e replicar o 
que	pode	ser	melhorado,	não	repetir	os	mesmos	erros”,	
acrescentou.

Segundo	 a	 última	 pesquisa	 feita	 em	 Chennai,	 em	
2008,	 26%	 da	 população	 opta	 por	 ônibus,	 25%	 utiliza	
motocicleta,	 6%	 prefere	 carro	 e	 5%	 anda	 de	 trem.	
A	 maior	 parcela,	 28%,	 anda	 a	 pé,	 já	 que	 o	 custo	 do	
transporte	 público	 ainda	 é	 alto	 para	 grande	 parte	 dos	
indianos.	“As	pessoas	não	gostam	do	transporte	público,	
se	 puderem	 pagar,	 preferem	 o	 transporte	 individual,	
como	motocicleta”,	ressaltou.

Em	 comparação,	 na	 capital	 paulista,	 a	 circulação	 dos	
automóveis	reduziu	1,3%,	passando	de	80,2%	em	2014	
para	78,9%	no	ano	passado,	segundo	estudo	divulgado	
pela	 Companhia	 de	 Engenharia	 de	 Tráfego	 (CET).	 
O	percentual	de	motocicletas	aumentou	1,2%,	um	salto	
de	15,1%	em	2014	para	16,3%	no	ano	passado.

Intermodalidade

No	seu	estudo	em	Chennai,	o	especialista	concluiu	que	
a	intermodalidade	“é	uma	dor	de	cabeça”	para	o	gestor	
público,	já	que	o	seu	mau	funcionamento	está	entre	as	
razões	 que	 mais	 afastam	 os	 usuários.	 “No	 centro	 de	
Chennai,	o	trem	não	tem	conexão,	[o	pedestre]	tem	de	
cruzar	ruas	sem	faixa	de	pedestres,	andar	por	viaduto,	
não	tem	mapas	sobre	trajetos	dos	ônibus”,	conta.

Jeutner	 explicou	 que	 a	 infraestrutura	 é	 o	 esqueleto	
das	 cidades,	 pois	 a	 partir	 dela	 é	 possível	 direcionar	 o	
crescimento	urbano.	No	caso	do	município	 indiano,	as	
ferrovias	que	existem	há	mais	de	100	anos	determinaram	
os	 caminhos	 da	 expansão,	 das	 periferias	 e	 grande	
número	de	indústrias,	localizadas	nos	arredores.

Com	aumento	de	renda	da	população,	a	quantidade	de	
carros	em	circulação	elevou	e	foram	criadas	novas	ruas,	
que	se	tornaram,	desordenadamente,	cheias	e	caóticas.	
“Em	 Chennai,	 as	 pessoas	 não	 confiam	 no	 transporte	
público,	 elas	 acabam	 preferindo	 o	 carro	 e	 levam	 três	
horas	[nos	seus	deslocamentos],	assim	como	ocorre	em	
São	Paulo”,	disse.

Tanto	em	São	Paulo,	quanto	em	Chennai,	o	 transporte	
público	com	intermodalidade	são	as	melhores	alternativas	
ao	 carro.	 “Pensem	 na	 perda	 de	 produtividade	 das	
pessoas	que	estão	travadas	no	trânsito.	Elas	poderiam	
brincar	 com	 o	 filho,	 estudar,	 trabalhar.	 Isso	 causa	
impacto	 muito	 grande	 na	 economia	 global”,	 afirmou	 o	
especialista.

EBC.	Ter	carro	ainda	é	símbolo	de	status,	diz	especialista.	
Agência Brasil.	Disponível	em:	<https://goo.gl/5SZzGL>.	

Acesso	em:	7	dez.	2016	(fragmento	adaptado).
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QUESTÃO 6

Analise	as	afirmativas	a	seguir.

I.	 Status é o principal motivo pelo qual as pessoas 
compram carros.

II.	 Para	o	especialista,	o	transporte	a	pé	é	a	melhor	
opção	para	as	pessoas.

III.	 A	 estrutura	 existente	 nas	 cidades	 estabelece	 a	
direção	de	suas	expansões.	

De	acordo	com	o	texto,	estão	incorretas	as	afirmativas:

A) I	e	II,	apenas.

B)	 I	e	III,	apenas.

C)	 II	e	III,	apenas.

D)	 I,	II	e	III.

QUESTÃO 7

De	acordo	 com	suas	ocorrências	no	 texto,	 é	possível 
dizer que intermodalidade é:

A) o	 fornecimento	 de	 maiores	 informações	 aos	
usuários	dos	meios	de	transporte.

B)	 o	transporte	de	pessoas	por	meio	de	diferentes	
meios.

C)	 as	diversas	integrações	e	baldeações	dos	trens	
urbanos.

D)	 a	 transformação	 das	 cidades	 em	 cidades	
inteligentes,	que	privilegiam	o	transporte	a	pé.

QUESTÃO 8

Analise	as	afirmativas	a	seguir.

I.	 No	trecho	“É	uma	questão	de	educação,	explicar	
[à	 população]	 que	 o	 uso	 do	 carro	 é	 pior”,	 os	
colchetes	 foram	 utilizados	 para	 sinalizar	 uma	
informação	inserida	pelo	autor	do	texto.

II.	 No	 trecho	 “[...]	 segundo	 estudo	 divulgado	 pela	
Companhia	 de	 Engenharia	 de	 Tráfego	 (CET).”,	
o	autor	poderia	 ter	optado	por	utilizar	 travessão	
para	separar	a	sigla.

III.	 No	 trecho	 “As	 pessoas	 querem	 ter	 um	 carro	
porque é um símbolo de status. Elas querem 
mostrar	para	os	vizinhos	que	podem	ter,	financiar	
um	carro”,	as	aspas	foram	utilizadas	para	marcar	
mudança	de	interlocutor.

De	 acordo	 com	 o	 texto	 e	 com	 a	 norma	 padrão,	 estão	
corretas	as	afirmativas:

A) I	e	II,	apenas.

B)	 I	e	III,	apenas.

C)	 II	e	III,	apenas.

D)	 I,	II	e	III.

QUESTÃO 9

Releia	o	trecho	a	seguir.

“[...]	a	 infraestrutura	é	o	esqueleto	das	cidades,	pois a 
partir dela é possível direcionar o crescimento urbano.”

A	conjunção	destacada	confere	às	orações	uma	ideia:

A) conclusiva.

B)	 condicional.

C)	 explicativa.

D)	 alternativa.

QUESTÃO 10

Esse	texto	é	um	exemplo	de:

A) informe	publicitário.	

B)	 editorial.

C)	 notícia.

D)	 artigo	de	opinião.

INSTRUÇÃO: Leia	o	 texto	a	 seguir	 para	 responder	às	
questões de 11 a 15.

A síndrome das pernas inquietas
A	cena	é	conhecida:	a	pessoa	está	se	preparando	para	
deitar,	depois	de	um	longo	dia,	e,	neste	exato	momento	
de	 descanso,	 as	 pernas	 começam	 a	 doer,	 e	 há	 uma	
intensa	 vontade	 de	 balançar	 os	 membros	 inferiores.	
Trata-se	da	síndrome	das	pernas	 inquietas,	a	SPI,	um	
problema	 neurológico	 que	 acomete	 de	 5	 a	 10%	 da	
população,	mas	é	pouco	reconhecido.

A	denominação	“pernas	 inquietas”	se	refere	ao	 fato	de	
o indivíduo ter que movimentar as pernas para aliviar 
os	sintomas	desconfortáveis,	como	dor,	formigamento	e	
ardor	nas	pernas,	do	joelho	para	baixo,	especialmente	no	
final	do	dia,	e	que	pode	piorar	em	períodos	de	repouso	
prolongado.

Outra	pista	para	o	diagnóstico	de	síndrome	das	pernas	
inquietas	são	os	movimentos	periódicos	dos	membros,	
que	ocorrem	à	noite	durante	o	sono,	e	são	involuntários.	
É	bastante	percebido	no	dia	seguinte,	quando	se	nota	o	
excesso	de	bagunça	nos	lençóis.

Em	 relação	 a	 fatores	 que	 podem	agravar	 a	 síndrome,	
destaca-se	 o	 consumo	 abusivo	 de	 cafeína,	 um	 dos	
vilões	 de	 quem	 sofre	 desta	 síndrome.	 Por	 outro	 lado,	
movimentar-se	(caminhar	ou	correr)	e	fazer	massagem	
nas	pernas	são	dicas	boas	para	aliviar	estes	sintomas,	
e	 muitos	 dos	 que	 sofrem	 da	 síndrome	 das	 pernas	
inquietas,	nesta	hora,	podem	contar	com	os	parceiros	de	
cama	para	auxiliar	com	massagens	ou	outras	 técnicas	
de	relaxamento.

Ainda	 não	 há	 formas	 de	 prevenção	 para	 a	 síndrome	
das	pernas	inquietas,	até	porque	uma	parte	grande	dos	
casos	 é	 hereditária.	 A	 boa	 notícia	 é	 que	 há	 algumas	
medicações	que	podem	amenizar	bastante	os	sintomas,	
como	 remédios	 das	 seguintes	 classes:	 agonistas	
dopaminérgicos,	 anticonvulsivante	 e	 benzodiazepínico.	
Como	sempre,	o	ideal	é	buscar	orientação	de	um	médico	
familiarizado	 com	 este	 problema,	 que	 irá	 sugerir	 a	
melhor	opção	de	tratamento	ao	paciente,	após	confirmar	
o	diagnóstico.

FELÍCIO,	André.	A	síndrome	das	pernas	inquietas.	Blog da 
Saúde.	Disponível	em:	<https://goo.gl/46Zkif>.	Acesso	em:	6	

jan.	2017	(Adaptação).
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QUESTÃO 11

Analise	as	afirmativas	a	seguir.

I.	 A	SPI	é	um	problema	pouco	reconhecido,	mas	já	
possui cura.

II.	 Antes	de	 iniciar	o	tratamento,	o	 ideal	é	procurar	
um especialista no assunto.

III.	 Uma	das	causas	da	SPI	é	a	cafeína.	

De	acordo	com	o	texto,	estão	incorretas	as	afirmativas:

A) I	e	II,	apenas.

B)	 I	e	III,	apenas.

C)	 II	e	III,	apenas.

D)	 I,	II	e	III.

QUESTÃO 12

De	acordo	com	o	texto,	é	uma	característica	da	SPI:

A) Insônia,	devido	ao	desconforto	das	pernas	e	aos	
movimentos	involuntários.

B)	 Dor,	 por	 causa	 do	 ardor	 que	 acomete	 os	
membros	inferiores.

C)	 Localização	 bem	 delimitada	 dos	 sintomas	 da	
síndrome,	pois	eles	ocorrem	na	mesma	região.

D)	 Curabilidade,	posto	que	já	existem	medicamentos	
para erradicar a síndrome.

QUESTÃO 13

Releia	o	trecho	a	seguir.

“Em	relação	a	fatores	que	podem	agravar	a	síndrome,	
destaca-se	 o	 consumo	 abusivo	 de	 cafeína,	 um	 dos	
vilões	 de	 quem	 sofre	 desta	 síndrome.	 Por	 outro	 lado,	
movimentar-se	(caminhar	ou	correr)	e	fazer	massagem	
nas	pernas	são	dicas	boas	para	aliviar	estes	sintomas,	
e	 muitos	 dos	 que	 sofrem	 da	 síndrome	 das	 pernas	
inquietas,	nesta	hora,	podem	contar	com	os	parceiros	de	
cama	para	auxiliar	com	massagens	ou	outras	 técnicas	
de	relaxamento.

Ainda	 não	 há	 formas	 de	 prevenção	 para	 a	 síndrome	
das	pernas	inquietas,	até	porque	uma	parte	grande	dos	
casos é hereditária.	A	 boa	 notícia	 é	 que	 há	 algumas	
medicações	que	podem	amenizar	bastante	os	sintomas,	
como remédios	 das	 seguintes	 classes:	 agonistas	
dopaminérgicos,	anticonvulsivante	e	benzodiazepínico.”

Entre	as	palavras	destacadas,	a	que	não é acentuada 
pelo mesmo motivo das outras é:

A) síndrome.

B)	 cafeína.

C)	 hereditária.

D)	 remédios.

QUESTÃO 14

Releia	o	trecho	a	seguir.

“Outra	pista	para	o	diagnóstico	de	síndrome	das	pernas	
inquietas	são	os	movimentos	periódicos	dos	membros,	
que ocorrem à	noite	durante	o	sono,	e	são	involuntários.”

Em	 relação	 ao	 acento	 indicativo	 de	 crase,	 assinale	 a	
alternativa CORRETA.

A) O	 acento	 é	 facultativo	 e	 ocorre	 por	 ser	 regido	
pelo	verbo	“ocorrer”.

B)	 O	acento	é	facultativo	e	ocorre	por	“à	noite”	ser	
uma	locução	adverbial	de	tempo.

C)	 O	 acento	 é	 obrigatório	 e	 ocorre	 por	 ser	 regido	
pelo	verbo	“ocorrer”.

D)	 O	acento	é	obrigatório	e	ocorre	por	“à	noite”	ser	
uma	locução	adverbial	de	tempo.

QUESTÃO 15

Releia	o	trecho	a	seguir.

“[...]	um	problema	neurológico	que	acomete	de	5	a	10%	
da	população,	mas é pouco reconhecido.”

Conservando	seu	sentido	original,	esse	trecho	não pode 
ser	rescrito	da	seguinte	forma:

A) Um	problema	neurológico	que	acomete	de	5	a	
10%	da	população,	logo é pouco reconhecido.

B)	 Um	problema	neurológico	que	acomete	de	5	a	
10%	da	população,	porém é pouco reconhecido.

C)	 Um	 problema	 neurológico	 que	 acomete	 de	
5	 a	 10%	 da	 população,	 contudo é pouco 
reconhecido.

D)	 Um	problema	neurológico	que	acomete	de	5	a	
10%	da	população,	todavia é pouco reconhecido.

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 16

Os	 periféricos	 são	 dispositivos	 instalados	 junto	 ao	
computador,	 e	 sua	 função	 é	 auxiliar	 na	 comunicação	
homem	/	máquina.	

Assinale a alternativa que apresenta corretamente um 
tipo	de	periférico	de	entrada.

A) Teclado
B)	 Impressora
C)	 Monitor
D)	 Memória	RAM
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QUESTÃO 17

Análise	a	planilha	a	seguir	gerada	pelo	Excel.

Qual	é	o	resultado	da	célula	E1=SOMASE(A1:C2;”>=5”)?

A) 5
B)	 11
C)	 19
D)	 14

QUESTÃO 18

Assinale	 a	 alternativa	 que	 apresenta	 um	 acessório	 do	
Windows	7	instalado	em	sua	configuração	padrão.

A) Bloco	de	Notas
B)	 MS word
C)	 Pacote	Office
D)	 Adobe

QUESTÃO 19

Observe	o	seguinte	gráfico	gerado	pelo	Excel.

Assinale	a	alternativa	que	apresenta	o	tipo	desse	gráfico.

A) Coluna
B)	 Superfície
C)	 Barra
D)	 Ações

QUESTÃO 20

O	 recurso	 “Iniciar	 Gerenciador	 de	 Tarefas”	 está	 
disponível no:

A) Windows. 
B)	 Windows	Explorer.
C)	 MS	Excel.
D)	 MS Power Point.

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa que apresenta um tipo de browser 
que	habilita	seus	usuários	a	interagirem	com	documentos	
HTML.

A) Mozilla	Firefox
B)	 PDF
C)	 Ms	Excel
D)	 Word Pad

QUESTÃO 22

Sobre	 a	 Comissão	 Nacional	 de	 Incorporação	 de	
Tecnologias	 no	 SUS	 –	 Conitec,	 assinale	 a	 alternativa	
INCORRETA.

A) Para que um produto possa ser avaliado para a 
incorporação	no	SUS,	exige-se	o	registro	prévio	
na	 Agência	 Nacional	 de	 Vigilância	 Sanitária	 –	
Anvisa. 

B)	 Essa	 comissão	 tem	 por	 objetivo	 assessorar	
o	 Ministério	 da	 Saúde	 –	 MS	 nas	 atribuições	
relativas	à	 incorporação,	exclusão	ou	alteração	
de	tecnologias	em	saúde	pelo	SUS,	bem	como	
na	 constituição	 ou	 alteração	 de	 Protocolos	
Clínicos	e	Diretrizes	Terapêuticas	–	PCDT.

C)	 A	 análise	 da	 tecnologia	 leva	 em	 consideração	
aspectos	 como	 eficácia,	 acurácia,	 efetividade	
e	 segurança,	 	 além	 da	 avaliação	 econômica	
comparativa	 dos	 benefícios	 e	 dos	 custos	 em	
relação	às	tecnologias	já	existentes.	

D)	 A	 Conitec	 avalia	 tecnologias	 e	 produtos,	
demandados	 pela	 indústria	 farmacêutica	 –	
pública	ou	privada	–	a	serem	comercializados	no	
Brasil.	Caso	sejam	aprovados,	serão	submetidas	
à	análise	de	preço	pela	Câmara	de	Regulação	
do	Mercado	de	Medicamentos	–	Cmed.

QUESTÃO 23

Uma notícia veiculada na Folha de S. Paulo,	 em	 
07	de	dezembro	de	2016,	relata	que	“Droga	para	tratar	
câncer	 raro	 está	 há	 oito	 anos	 na	 fila	 para	 liberação”.	
Na	 reportagem,	 é	 relatado	 que	 “O	medicamento	 já	 foi	
aprovado	em	mais	de	70	países.	Sem	o	registro,	tanto	o	
SUS	quanto	os	planos	de	saúde	se	negam	a	fornecer	a	
droga	sob	amparo	da	lei	federal	que	proíbe	a	oferta	de	
medicamentos	sem	o	aval	da	agência	reguladora”.	

Em	 relação	 à	 aprovação	 de	 medicamentos	 para	
comercialização	 no	 Brasil,	 assinale	 a	 alternativa	
CORRETA.

A) É	 realizada	 pela	 Câmara	 dos	 Deputados,	 sob	
demanda social.

B)	 É realizada pela Câmara	 de	 Regulação	 do	
Mercado	de	Medicamentos	–	Cmed.

C)	 É	realizada	pela	Agência	Nacional	de	Vigilância	
Sanitária	 (Anvisa),	 sob	 demanda	 da	 indústria	
farmacêutica.

D)	 É	 realizada	 pela	 Comissão	 Nacional	 de	
Incorporação	 de	 Tecnologias	 (Conitec),	 sob	
demanda da Anvisa.
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QUESTÃO 24

São	 recomendações	 do	 Ministério	 da	 Saúde	 sobre	
medidas	de	prevenção	ao	zika	vírus,	EXCETO:

A) Usar repelentes indicados para o período 
de	 gestação,	 assim	 como	 roupas	 de	 manga	
comprida e protetor solar.

B)	 Evitar	o	acúmulo	de	água	parada	em	casa	ou	no	
trabalho. 

C)	 Não	utilizar	medicamentos	não	prescritos	pelos	
profissionais	de	saúde.

D)	 Praticar	sexo	seguro.

QUESTÃO 25

A	 gratuidade	 das	 ações	 e	 serviços	 de	 saúde	 está	 
prevista na:

A) Constituição	 Federal	 de	 1988,	 em	 seu	 
Artigo	196.

B)	 Lei	Nº	8.080,	de	1990,	em	seu	Artigo	43.

C)	 Lei	Nº	8.142,	de	1990,	em	seu	Artigo	1º.

D)	 Constituição	Federal	de	1988,	em	seu	Artigo	200.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

EDUCADOR FÍSICO

QUESTÃO 26

O	idoso,	por	garantia	em	lei,	possui	direito	à	liberdade,	 
à	 dignidade,	 à	 integridade,	 à	 educação,	 à	 saúde,	
a	 um	 meio	 ambiente	 de	 qualidade,	 entre	 outros	
direitos	 fundamentais	 (individuais,	 sociais,	 difusos	 e	
coletivos),	cabendo	ao	Estado,	à	sociedade	e	à	família	
a	 responsabilidade	 pela	 proteção	 e	 garantia	 desses	
direitos.

A	participação	dos	 idosos	em	atividades	culturais	e	de	
lazer	será	proporcionada	mediante:

A) descontos	 de	 pelo	 menos	 50%	 nos	 ingressos	
para	 eventos	 artísticos,	 culturais,	 esportivos	 e	
de	 lazer,	 bem	 como	 o	 acesso	 preferencial	 aos	
respectivos locais.

B)	 gratuidade	nos	ingressos	para	eventos	artísticos,	
culturais,	 esportivos	 e	 de	 lazer,	 respeitando	 o	
percentual	de	10%	da	capacidade	do	local,	além	
do	acesso	preferencial	aos	respectivos	locais.

C)	 descontos	de	pelo	menos	30%	(trinta	por	cento)	
nos	ingressos	para	eventos	artísticos,	culturais,	
esportivos	e	de	lazer,	bem	como	local	reservado,	
privilegiado	e	seguro.

D)	 pagamento	 de	 ingressos	 no	 mesmo	 valor	 que	
uma	 pessoa	 inferior	 a	 60	 anos,	 no	 entanto,	
assegurados	por	 lei	de	 todas	as	oportunidades	
e	 facilidades,	 para	 preservação	 de	 sua	 saúde	
física	 e	 mental	 e	 seu	 aperfeiçoamento	 moral,	
intelectual,	espiritual	e	social,	em	condições	de	
liberdade	e	dignidade.

QUESTÃO 27

A	 cultural	 corporal,	 por	 se	 tratar	 de	 um	 conjunto	 de	
saberes	 diversificados	 e	 riquíssimos,	 assume	 enorme	
importância	nas	aulas	de	Educação	Física.	

Seus	conhecimentos	são	indispensáveis	para:

A) o	 foco	 nas	 vivências	 experimentadas	 dos	
esportes	 tradicionais	 como	 futebol,	 voleibol	
e	 basquetebol,	 nos	 quais	 a	 mídia	 é	 bastante	
presente	 no	 cotidiano	 dos	 jovens,	 transmitindo	
conceitos,	 alimentando	 o	 seu	 imaginário	 e	
construindo um entendimento de mundo.

B)	 a	 inclusão	 e	 a	 possibilidade	 das	 vivências	 de	
outras	 práticas	 corporais	 (ginásticas,	 jogos,	
brincadeiras,	lutas,	danças),	que	podem	dificultar	
a	adesão	do	aluno	na	medida	em	que	diminuem	
as	chances	de	uma	possível	identificação.

C)	 a	 transformação	 de	 pessoas	 capazes	 de	
compreender o papel que devem ter nas 
mudanças	 de	 seus	 contextos	 imediatos	 e	 da	
sociedade	 em	 geral,	 bem	 como	 ajudá-las	 a	
adquirir	 conhecimentos	 dispensáveis	 para	 que	
isso ocorra.

D)	 a	 ampliação	 do	 universo	 cultural	 do	 aluno	 e	
para	compreensão	da	realidade	em	que	ele	está	
inserido,	a	fim	de	que	possa	exercer	uma	ação	
consciente	e	segura	no	mundo	imediato.

QUESTÃO 28

Entre	outros	lugares	da	criação	humana,	compreende-se	
que	o	 lúdico	se	expressa	com	vigor	no	 jogo	ou,	ainda,	
atravessa	 toda	 a	 compreensão	 de	 jogo,	 sendo	 um	
caminho	de	percepção	potencial	da	dimensão	humana	
da	inventividade.	Avalie	as	afirmativas	a	seguir.

O	 Jogo	 é	 um	 fenômeno	 cultural	 e,	 portanto,	 
compreende-se	que:

I.	 todo	 jogo	 acontece	 no	 campo	 do	 imaginário,	
construindo	 uma	 nova	 realidade,	 acessada	 e	
compreendida eminentemente pelos sujeitos que 
participam	de	sua	ação.

II.	 todo	 jogo	 está	 revestido	 de	 um	 significado	
construído	 e	 amplificado	 pela	 cultura,	
materializado	na	diversidade	de	sua	objetivação	
social,	 que	 se	 revela	 e	 se	 esconde	 a	 partir	 do	
sentido	e	do	significado	que	cada	sociedade	lhe	
atribui.

III.	 os	sujeitos	participantes	flexibilizam	as	regras	do	
jogo	a	partir	de	 “acordos”	estabelecido	entre	os	
jogadores.	É	na	tensão	e	incerteza	que	as	ações	
dos	jogadores	se	desenvolvem.

IV.	 a	 intencionalidade	do	 jogo	 se	 inscreve	em	uma	
lógica	 linear,	 a	 partir	 de	 uma	 irracionalidade	
sensível,	 em	 que	 o	 lúdico	 é	 sua	 natureza	
ontológica	e	epistêmica.

Estão	corretas	as	afirmativas:

A) I,	II	e	III,	apenas.

B)	 I,	II	e	IV,	apenas.

C)	 I,	III	e	IV,	apenas.

D)	 II,	III	e	IV,	apenas.

QUESTÃO 29

Os	 seres	 humanos,	 no	 transcurso	 histórico,	 foram	
descobrindo	 /	 construindo	 possibilidades	 de	 usar	 seu	
corpo. Essas possibilidades se acumularam como 
conhecimento	 cultural	 tácito	 nos	 diferentes	 grupos	
sociais. Esse conhecimento é atualizado quando as 
crianças	 são	desafiadas	a	 realizarem	movimentos	que	
se	entendem	possíveis	e	também	desejáveis.

A	 Educação	 Física	 se	 esforça	 para	 oportunizar	 às 
crianças:

A) desafios	 motores	 desordenados	 e	 instintivos,	
segundo	diferentes	perspectivas,	para	construir	
esses conhecimentos.

B)	 chances de descobrir e aprender outras 
possibilidades de movimento daquelas 
oferecidas	culturalmente	pelo	seu	entorno	social	
imediato.

C)	 a	conservação	de	antigas	referências	sobre	seu	
próprio	 corpo,	 já	 cientificadas,	 potencialidades	
para	se	movimentar	e	interagir	com	o	ambiente.

D)	 uma	 ciência	 pautada	 exclusivamente	 na	
proeminência de objetos culturais a serem 
conhecidos,	 sendo	 as	 oportunidades	 de	
movimento	 oferecidas	 como	 um	 meio	 de	
conhecimento.
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QUESTÃO 30

No	processo	compreendido	da	aprendizagem	tática	ao	
treinamento	 tático,	 os	 jogos	 e	 atividades	 direcionados	
ao	 desenvolvimento	 das	 capacidades	 táticas	 básicas	
tem	 por	 finalidade	 a	 compreensão	 da	 lógica	 do	 jogo,	
particularmente	 dos	 jogos	 esportivos	 coletivos,	 pelo	
praticante. 

Nas	 estruturas	 funcionais,	 em	 um	 primeiro	 momento,	
o	 jogo	 é	 simplificado	 em	 relação	 à	 quantidade	 de	
jogadores	 e,	 portanto,	 simplificam-se	 as	 alternativas	
de	combinações	 táticas.	 Joga-se	com	uma	quantidade	
menor	 de	 participantes	 (por	 exemplo,	 no	 handebol	
3	 x	3	 com	ou	sem	goleiro,	 com	ou	sem	curinga),	mas	
mantendo as características da modalidade esportiva 
(situações	com	ataque-defesa,	colaboração	e	oposição).

Durante	 um	 treinamento,	 quando	 o	 número	 de	
participantes	no	jogo	é	diminuído,	as	alternativas	táticas	
de	tomada	de	decisão:

A) também	são	diminuídas,	no	entanto	as	soluções	
táticas	e	técnicas	são	alteradas,	ou	seja,	a	ideia	
do	jogo	é	modificada.

B)	 são	aumentadas,	no	entanto	soluções	táticas	e	
técnicas	 são	 preservadas,	 ou	 seja,	 a	 ideia	 do	
jogo	é	mantida.

C)	 também	são	diminuídas,	mas	as	soluções	táticas	
e	técnicas	são	preservadas,	ou	seja,	a	ideia	do	
jogo	é	mantida.

D)	 são	aumentadas,	as	soluções	táticas	e	técnicas	
são	alteradas,	ou	seja,	a	ideia	do	jogo	é	mantida.

QUESTÃO 31

Cada	 pessoa	 tem	 uma	maneira	 de	 responder	 à	 carga	
de	 exercícios,	 sendo	 sua	 capacidade	 respiratória	
individualizada.	Portanto,	uma	atividade	que	para	alguns	
pode	parecer	fácil,	para	outros	é	muito	difícil,	chegando	
algumas	vezes	a	ser	impossível.	Com	o	aumento	do	ritmo	
de	uma	corrida	ou	caminhada,	nota-se	uma	dificuldade	
de	respirar	em	pessoas	não	adaptadas	ao	treinamento.	

Nesse	caso,	o	profissional	de	Educação	Física	deve:	

A) aumentar	 gradativamente	 a	 intensidade,	 
a	duração	e	a	frequência	da	atividade	aeróbica	
independente	 da	 capacidade	orgânica	atual	 do	
aluno.

B)	 diminuir	 gradativamente	 a	 intensidade,	 
a	duração	e	a	frequência	da	atividade	aeróbica	
independente	 da	 capacidade	orgânica	atual	 do	
aluno.

C)	 adequar	a	intensidade,	duração	e	frequência	da	
atividade	 aeróbica	 com	 a	 capacidade	 orgânica	
atual do aluno.

D)	 preservar	a	 intensidade,	aumentar	gradativamente	
a	 duração	 e	 frequência	 da	 atividade	 aeróbica,	
incentivando	 o	 aluno	 na	 busca	 pela	 fadiga	
muscular e pela qualidade de vida. 

QUESTÃO 32

Todo	 organismo	 é	 capaz	 de	 converter	 os	 substratos	
absorvidos	 nos	 alimentos	 em	 energia	 utilizável	 para	
as	 ações	 relacionadas	 aos	 movimentos.	As	 fontes	 de	
energia	 dos	 alimentos	 ingeridos	 encontram-se	 sob	 a	
forma	 de	 carboidratos,	 gorduras	 e	 proteínas	 que	 são	
armazenadas	 no	 organismo	 em	 estoques	 necessários	
para	utilização,	 renovação	e	 transformação	da	energia	
química	 em	 energia	 mecânica,	 o	 que	 permite	 ao	
organismo	 humano	 executar	 suas	 tarefas	 diárias,	 em	
específico	os	movimentos	propriamente	ditos.

O	organismo	humano	necessita	de	calor	para	a	produção	
de	energia,	fundamental	à	sua	existência,	sendo	que:

A) as proteínas são	 a	 principal	 fonte	 de	 energia	
extraída	 dos	 alimentos.	 Parte	 da	 ingestão	 das	
proteínas,	 quando	 o	 corpo	 se	 encontra	 em	
repouso,	é	convertida	diretamente	em	moléculas	
de	glicogênio,	que	são	armazenadas	no	fígado	e	
nos	músculos	para	sua	conversão	em	moléculas	
de	energia	utilizável.

B)	 a	 quantidade	 de	 energia	 produzida	 é	 o	
resultado	de	um	conjunto	de	reações	biológicas	
mensurado	em	quilocalorias, em	que	um	1	kcal	
corresponde	 à	 quantidade	 de	 energia	 térmica	
(calor)	necessária	para	aumentar	a	temperatura	
de	 um	quilograma	ou	 um	 litro	 de	 água	 em	um	
grau	Celsius.

C)	 os carboidratos são	 responsáveis	 pelo	
fornecimento	de	energia	em	exercícios	de	longa	
duração	e	baixa	 intensidade,	como	a	maratona	
ou	provas	de	800	ou	1.500	metros	na	natação,	
sendo	estocadas	em	forma	de	triglicerídeos.

D)	 as	 gorduras são	 os	 nutrientes	 que	 fornecem	
menos	substrato	para	se	converter	em	energia	
utilizável:	 são	 responsáveis	 por	 apenas	 de	 5%	
a	 10%	 da	 energia	 utilizável	 para	 manter	 os	
exercícios	 por	 um	 tempo	 prolongado,	 sendo	
utilizada	 apenas	 sua	 unidade	 mais	 básica,	 os	
aminoácidos.

QUESTÃO 33

A	cultura	é	um	elemento	central	na	discussão	do	lazer.	
No	entanto,	é	preciso	romper	com	a	compreensão	restrita	
que	se	tem	de	cultura,	relacionando-a	principalmente	às	
artes	e	aos	espetáculos	e	ao	volume	de	conhecimento	
adquirido pelos sujeitos.

Para	 a	 caracterização	 do	 lazer,	 são considerados os 
seguintes	pontos:

I. Lazer é a cultura vivenciada no tempo disponível 
das	 obrigações	 profissionais,	 escolares,	
familiares	 e	 sociais,	 combinando	 os	 aspectos	
tempo e atitude.

II. Lazer	 é	 fenômeno	 gerado	 historicamente	 e	
do	 qual	 emergem	 valores	 questionadores	 da	
sociedade	 como	 um	 todo	 e	 sobre	 o	 qual	 são	
exercidas	influências	da	estrutura	social	vigente.

III. Lazer	é	um	tempo	privilegiado	para	a	vivência	de	
valores	que	entravam	mudanças	de	ordem	moral	
e cultural.

Estão	corretos os pontos:

A) I	e	II,	apenas.
B)	 I	e	III,	apenas.

C)	 II	e	III,	apenas.
D)	 I,	II	e	III.
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QUESTÃO 34

A	pressão	arterial	 pode	 ser	 entendida	 como	o	produto	
do	 débito	 cardíaco	 pela	 resistência	 periférica	 total.	
Essa	pressão	representa	a	 força	exercida	pelo	sangue	
contra	as	paredes	das	artérias	durante	o	ciclo	cardíaco,	
sendo	 classificada	 de	 acordo	 com	 a	 fase	 desse	 ciclo,	
como	pressão	arterial	sistólica (PAS)	e	pressão	arterial	
diastólica (PAD).

Durante	o	exercício,	as	respostas:

A) da	 pressão	 arterial	 sistólica	 e	 diastólica	 são	
bastante	distintas.	Em	exercícios	mais	dinâmicos,	
envolvendo	grandes	grupos	musculares,	a	PAS	
diminui	 em	 proporção	 direta	 ao	 aumento	 da	
intensidade	do	esforço.

B)	 da	 pressão	 arterial	 sistólica	 e	 diastólica	 são	
iguais.	 Independentemente	 da	 intensidade	 e	
do	 volume	 do	 exercício,	 a	 PAS	 e	 a	 PAD	 são	
as	 mesmas,	 podendo	 exceder	 200	 mmHg	 no	
momento	da	exaustão.

C)	 da	 pressão	 arterial	 sistólica	 e	 diastólica	 são	
bastante	distintas.	Em	exercícios	mais	dinâmicos,	
envolvendo	grandes	grupos	musculares,	a	PAS	
aumenta	 em	 proporção	 direta	 ao	 aumento	 da	
intensidade	do	esforço.

D)	 ao	 aumento	 de	 cerca	 de	 200	 mmHg	 ou	 mais	
na	 PAD	 é	 considerado	 resposta	 normal,	 
e pode ser entendido como um dos sinais para 
se	 interromper,	 por	 exemplo,	 uma	 avaliação	
ergométrica,	uma	corrida	durante	uma	partida	de	
futebol,	entre	outros.

QUESTÃO 35

Um dos indicadores mais simples para sabermos se uma 
pessoa	está	acima	do	peso	 ideal	é	calcular	seu	 Índice	
de	 Massa	 Corporal	 (IMC).	 Adotado	 pela	 organização	
Mundial	 de	 Saúde,	 esse	 índice	 usa	 números	 exatos,	
facilitando	sua	maneira	de	utilização.	Os	resultados	são	
classificados	e	tabulados.

Condição IMC em adultos
Abaixo	do	peso Abaixo	de	18,5

Peso normal Entre	18,5	e	25
Acima do peso Entre 25 e 30

Obeso Acima de 30

Carlos,	de	30	anos	de	idade,	apresenta	170	centímetros	
de	altura	e	pesa	90	quilos.	Sua	esposa	Jade,	de	22	anos	
de	 idade,	 apresenta	 150	 centímetros	 de	 altura	 e	 pesa	
45 quilos.

De	 acordo	 com	 os	 dados	 apresentados,	 o	 IMC	 revela	
que: 

A) Carlos	 está	 “acima	do	peso”	 e	 Jade	apresenta	
“peso	normal”.

B)	 Carlos	 está	 “obeso”	 e	 Jade	 está	 “abaixo	 do	
peso”.

C)	 Carlos	está	“acima	do	peso”	e	Jade	“abaixo	do	
peso”.

D)	 Carlos	 está	 “obeso”	 e	 Jade	 apresenta	 “peso	
normal”.
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AO	TRANSFERIR	ESSAS	MARCAÇÕES	PARA	A	FOLHA	DE	RESPOSTAS,	
OBSERVE	AS	INSTRUÇÕES	ESPECÍFICAS	DADAS	NA	CAPA	DA	PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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