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LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES: 

 
 

 

� Verifique nos espaços devidos do CARTÃO-RESPOSTA se o número de controle é o mesmo que 

está ao lado do seu nome na folha de chamada. Caso o número de controle não corresponda ao 

que está nessa folha, comunique imediatamente ao fiscal de prova. Não se esqueça de assinar 

seu nome no primeiro retângulo. 

� Marque as respostas das questões no CARTÃO-RASCUNHO, para posterior preenchimento do 

CARTÃO-RESPOSTA com caneta esferográfica preta ou azul de ponta grossa. 

� Não pergunte nada ao fiscal, pois todas as instruções estão no teste, pois uma leitura 

competente é requisito essencial para sua realização. 

� Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO-RESPOSTA, para que ele não seja rejeitado pela 

leitora. 
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Leia atentamente os extratos que fazem parte do relatório “Physical Activity and Health”, produzido 
pelo governo americano, e responda às questões. 
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http://www.cdc.gov/nccdphp/sgr/pdf/execsumm.pdf. [Adapt.] 

1�

O relatório apresenta como argumento(s) 
crucial(is) para a defesa das ideias por ele 
propagadas o(s) seguinte(s) fato(s):  

 
(a) as pesquisas apontam que a atividade física não 

precisa necessariamente ser intensa para 

melhorar a saúde e indicam que o aumento da 

quantidade de exercícios é um fator que também 

concorre para o aumento do seu benefício para a 

saúde do praticante. 

(b) a manutenção de uma única atividade física  

constantemente e o aumento da sua intensidade 

são cruciais para que esta traga benefícios para a 

saúde, segundo observado na população obesa 

americana. 

(c) há pouca pesquisa sobre a relação entre os 

fatores saúde, obesidade e atividade física no 

contexto da população americana. 

(d) todas as formas de exercício podem trazer algum 

tipo de prejuízo à saúde se não feitas 

adequadamente e regularmente. 

(e) pessoas de diferentes faixas etárias se 

beneficiam de forma diferente em relação às 

atividades físicas que desenvolvem. 

2�

O principal enfoque ou propósito do 
relatório 

 
(a) a relação entre atividade física e diminuição da 

mortalidade. 

(b) a relação entre atividade física e o sucesso na 

reabilitação de doentes. 

(c) a relação entre atividade física e a prevenção de 

doenças, assim como a investigação de formas 

que levem à maior pratica de atividades físicas 

pela população. 

(d) a divulgação de novas pesquisas sobre 

obesidade, atividade física e índices de 

mortalidade da população americana. 

(e) a propagação de uma campanha educativa para 

combater a obesidade. 
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Dentre as conclusões do relatório se 
encontra o(s) seguinte(s) aspecto(s): 

 
(a) A diminuição da doença do diabetes é o maior 

benefício, em termos de saúde, já comprovado 

com o aumento das atividades físicas. 

(b) De forma geral, quanto mais frequente e longa a 

atividade física for, a tendência será que o seu 

benefício para a saúde seja ainda maior. (correta) 

(c) Os adolescentes e jovens em geral são uma 

parcela da população americana  que já alcançou 

considerável progresso, no que concerne à 

necessidade de desenvolverem mais atividades 

físicas que contribuam para a melhora de sua 

saúde. 

(d) Os especialistas já encontraram caminhos para a 

diminuição da obesidade via atividade física e 

controle alimentar. 

(e) Há indícios de que atividades físicas se não 

monitoradas podem ser extremamente 

prejudiciais à saúde do praticante. 

4�

As expressões grifadas na frase que segue 

“The major purpose of this report is to summarize the 

existing literature on the role of physical activity on 

preventing disease and on the status of interventions 

to increase physical activity(…)” dizem respeito, 

respectivamente,  

 

(a) à literatura que existiu até a data da publicação 

do relatório, mas está ultrapassada, e às 

atividades físicas que prevenirão doenças no 

futuro. 

(b) à literatura atual e à prevenção de doenças que 

poderão ocorrer pelo excesso de atividades 

físicas. 

(c) às publicações essências para a área em como a 

obesidade pode ser prevenida. 

(d) à literatura que existia somente no campo da 

epidemeologia e agora passa ao campo da 

educação física para desenvolver ações de 

prevenção contra a obesidade e aumento da 

mortalidade. 

(e) à literatura existente e à ação de prevenir 

doenças via atividades físicas. 

 

 

 

 

5�

Segundo o relatório, as pesquisas sobre o 
desenvolvimento de atividades físicas começaram 
a se desenvolver mais desde: 

 
(a) 1920. 

(b) 2005. 

(c) somente no século vinte e um. 

(d) somente nos últimos cinco anos. 

(e) a segunda metade do século vinte. 

6�

Identifique o fator ou fatores abaixo que 
NÃO são recomendações deste relatório:  

 
(a) que se aumente a atividade física conforme as 

possibilidades, mas que se procure este aumento 

sempre. 

(b) que se incentivem as escolas a oferecer 

educação física diariamente em todas as séries, 

como também a promover atividades físicas que 

continuem prazerosas para os alunos quando 

esses deixam a escola. 

(c) que se observem os estudos mais recentes sobre 

o tema sempre. 

(d) que a prioridade seja a intensidade dos exercícios 

físicos e não haja preocupação alguma com a 

diversificação das atividades. 

(e) que os jovens se voltem para mais atividades 

físicas. 

7�

Dentre as atividades físicas moderadas 
que o texto cita estão:  

 
(a) Quarenta e cinco minutos jogando voleibol e 

quinze minutos correndo.  

(b) Trinta minutos de caminhada rápida e uma hora 

jogando tênis. 

(c) Vinte e cinco minutos nadando. 

(d) Quinze minutos andando de bicicleta. 

(e) Trinta minutos de ginástica. 

 

 

 

 

 



UFPel / CGIC TCLLE (Aplicação: 21/10/2012) 

Inglês  - 8 / 8 É permitida a reprodução, desde que citada a fonte. 

8�

Esse relatório conta com a contribuição de 
estudos e pesquisas realizados por: 

 
(a) médicos geriatras e pesquisadores sobre 

atividades físicas específicas. 

(b) membros do governo americano somente. 

(c) pesquisadores sobre saúde cardíaca somente. 

(d) epidemiologistas, especialistas sobre atividades 

físicas e profissionais da saúde. 

(e) centros de pesquisa europeus e americanos. 

9�

As expressões  nas frases abaixo “...a review 

of resistance training is beyond the scope of this 
report”, e “(…) This report deals solely with physical 

activity(…)” indicam: 

 

(a) uma ideia da importância que o relatório possa 

ter. 

(b) uma crítica em relação ao que outros relatórios 

possam ter apresentado. 

(c) uma ideia das limitações que o relatório possa ter. 

(d) uma necessidade de se reavaliar o relatório. 

(e) uma possibilidade de se ler o relatório por um 

outro prisma. 

10�

Podemos resumir a sequência temática 
dos próximos capítulos (II-VI) do relatório da 
seguinte forma: 

 
(a) Cap II Padrões e tendências sobre a atividade 

física em relação à população americana de 

jovens e adolescentes; 

Cap III perspectiva histórica sobre  pesquisas 

sobre atividades físicas e saúde; 

Cap IV análise das respostas fisiológicas às 

atividades físicas da população americana e 

europeia; 

Cap V o efeito das atividades físicas para a saúde 

dos idosos; 

Cap VI a necessidade de pesquisas futuras sobre 

atividades físicas. 

(b) Cap II Perspectiva histórica sobre crenças e 

conhecimentos sobre atividades físicas e saúde; 

Cap III O efeito das atividades físicas para a 

prevenção de doenças e a adaptação à atividade 

física; 

Cap IV  A redução de doenças como as 

cardiovasculares, e outras, via a manutenção de 

atividades físicas; 

Cap V Dados, padrões e tendências sobre a 

atividade física em relação à população 

americana; 

Cap VI Resumo sobre esforços para aumentar as 

atividades físicas através de políticas e iniciativas 

ambientais. 

(c) Cap II  Perspectiva histórica sobre as pesquisas 

sobre atividades físicas e saúde; 

Cap III Padrões e tendências sobre atividade 

física em relação à população americana; 

Cap IV Análise das respostas fisiológicas às 

atividades físicas da população americana e 

europeia de idosos; 

Cap V o efeito das atividades físicas para a saúde 

dos idosos; 

Cap VI a vida saudável após a mudança de 

hábitos e campanhas para a população 

americana alterar sua vida sedentária. 

(d) Cap II   O efeito das atividades físicas para a 

saúde dos idosos; 

Cap III  Perspectiva histórica sobre pesquisas 

sobre atividades físicas e saúde; 

Cap IV  Análise das respostas fisiológicas às 

atividades físicas da população americana e 

europeia;  

Cap V   Padrões e tendências sobre a atividade 

física em relação à população americana; 

Cap VI a necessidade de pesquisas futuras sobre 

atividades físicas. 

(e) Cap II Padrões e tendências sobre a atividade 

física, obesidade e níveis de mortalidade em 

relação à população americana; 

Cap III perspectiva histórica sobre  pesquisas 

sobre atividades físicas e saúde; 

Cap IV análise das respostas fisiológicas às 

atividades físicas da população americana e 

europeia; 

Cap V o efeito das atividades físicas para a saúde 

dos idosos; 

Cap VI a necessidade de pesquisas futuras sobre 

atividades físicas. 

 


