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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 

� Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre 
e se ele contém 20 (vinte) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 
(a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso 
o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma 
divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido; 

� No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

� Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
� Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material 

de prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
� Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta; 
� NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos 

eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, 
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou 
qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, 
códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente 
permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer 
espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como 
chapéu, boné, gorro etc; 

� É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os 
permitidos; 

� Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
� Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se 

retirar da sala de aplicação de prova; 
� Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e 

o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá 
levar consigo o caderno de questões, desde que permaneça na sala até o final 
de período das 3 (três) horas; 

� A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 
presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação 
da sua prova; 

� Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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Texto: O Brasil que constrói  
Nestlé desafia a obesidade infantil 

Empresa de alimentos e consumo criou um projeto 
de educação alimentar para combater um dos mais 
graves problemas de saúde no Brasil e no mundo. 
Em 15 anos, mais de 2,3 milhões de crianças e 
adolescentes foram beneficiados 

Ludmilla Amaral (ludmilla@istoe.com.br) 

Não é de hoje que a obesidade é tratada como 
um caso de saúde pública. Entre 1980 e 2013, o total 
de adultos em todo o mundo com índice de massa 
corporal acima de 25 kg/m2 (indicador que separa o 
indivíduo saudável do sobrepeso) aumentou de 28,8% 
para 36,9% entre os homens e de 29,8% para 28% 
entre as mulheres. Entre as crianças e adolescentes, 
23,8% dos meninos e 22,6% das meninas que viviam 
em países desenvolvidos em 2013 estavam no quadro 
do sobrepeso. Em 1998, a Organização Mundial de 
Saúde declarou a obesidade infantil uma “epidemia 
global”. No Brasil, a questão é preocupante. Um 
estudo divulgado em março deste ano pela Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência da República 
(SDH/PR) constatou que 7,3% das crianças com 
menos de 5 anos está com excesso de peso. Entre 5 e 
9 anos, o percentual é de 33,5% e, entres os 
adolescentes, a doença atinge 20,5% da população. 
“O mais importante para o Brasil, neste momento, é 
deter o crescimento da obesidade. E nós conseguimos 
segurar esse aumento”, disse Arthur Chioro, ministro 
da Saúde. “Em relação ao sobrepeso, não temos a 
estabilização, mas também não temos nenhuma 
tendência de crescimento disparando.” 

O excesso de peso deixou de ser tratado pelas 
organizações mundiais de saúde como um problema 
meramente estético e passou a ser enquadrado entre 
as doenças crônicas. O combate tem começado com 
jovens e adolescentes, que sofrem com problemas 
psicológicos como depressão e dificuldade de 
socialização com outras crianças. Evitar que a 
obesidade infantil se estenda à vida adulta aumenta a 
expectativa de vida. Quilos a mais na balança são 
fatores de risco para problemas cardiovasculares, 
hipertensão e diabetes, que provocam 72% das 
mortes no Brasil. A empresa de alimentos e consumo 
Nestlé entrou com força nesse projeto e escolheu a 
escola como parte fundamental no processo de 
combater e prevenir a doença. A lógica é que as 
crianças passam boa parte do dia nas instituições de 
ensino, onde fazem suas refeições. Segundo os 
criadores do projeto, o programa foi criado como uma 
iniciativa social na área de educação alimentar e 
nutricional, com o objetivo de colaborar no combate à 

desnutrição, um problema que acomete muitas 
crianças brasileiras. 

Desde então, o Nutrir vem capacitando 
professores, educadores físicos, cozinheiros e 
nutricionistas para melhorar os hábitos das crianças e 
adolescentes, tanto com o equilíbrio das refeições 
como com uma rotina de exercícios físicos. A Nestlé 
conta com a parceria das secretarias municipais, da 
Associação Internacional das Federações de Atletismo 
(IAAF) e de ONGs capacitadas que acompanham 
individualmente as crianças. Para que essa mudança 
ocorra, o programa estuda a necessidade de cada 
região e, com base nisso, estabelece metas a serem 
cumpridas como a alteração do cardápio original para 
um mais nutritivo na lanchonete e a implementação de 
atividades físicas. O grande desafio é conseguir fazer 
com que as mudanças agradem as crianças que estão 
acostumadas a ingerir alimentos mais calóricos e, 
muitas vezes, são sedentárias. 

|  N° Edição:  2388 |  04.Set.15 - 19:30 |  Atualizado em 09.Set.15 - 19:31 

http://www.istoe.com.br/reportagens/435256_NESTLE+DESAFIA+A+OBESIDADE+IN

FANTIL, acesso em 10/09/2015. 

  
01) Assinale a alternativa que define de forma mais 
correta e completa o tema principal do texto: 
 
(A)  Que a Nestlé foi condenada por desenvolver 
produtos que engordam as crianças. 
(B)  A Nestlé desenvolve um projeto para combater 
a obesidade infantil e estimular a alimentação 
saudável. 
(C)  A Nestlé passou a fabricar apenas produtos 
light e diet a partir de agora. 
(D)  A Nestlé foi multada pelo Ministério da Saúde, 
pois seus produtos tinham muito açúcar e gordura 
trans. 
(E)  A Nestlé fez um programa em defesa dos 
alimentos gordurosos. 
 
02) Segundo o texto, a obesidade infantil: 
 
(A)  Significa o mesmo que saúde, pois criança 
gordinha é mais bonita e corada. 
(B)  Não significa que a criança esteja doente. 
(C)  Inexiste no Brasil, uma vez que nosso cardápio 
é composto por arroz e feijão. 
(D)  Representa, hoje, um alto risco de saúde 
pública para as crianças. 
(E)  Significa apenas uma desculpa para discriminar 
quem é mais gordinho. 
 
03) Assinale a alternativa em que TODAS as 
palavras remetem ao termo “obesidade” no 
primeiro parágrafo do texto: 
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(A)  índice de massa corporal acima de 25 kg/m2; 
saudável; estudo. 
(B)  índice de massa corporal acima de 25 kg/m2; 
sobrepeso; epidemia, doença. 
(C)  sobrepeso; estudo; estabilização. 
(D)  sobrepeso; índice de massa corporal acima; 
estudo. 
(E)  doença, estabilização, crescimento. 
 
04) Marque a alternativa em que as palavras 
sublinhadas, no período abaixo, estão 
corretamente classificadas:  
 
O combate tem começado com jovens e 
adolescentes, que sofrem com problemas 
psicológicos como depressão e dificuldade de 
socialização com outras crianças. 
 
(A)  verbo, preposição, pronome. 
(B)  pronome, preposição, substantivo. 
(C)  advérbio, preposição, verbo. 
(D)  substantivo, artigo, pronome. 
(E)  pronome, verbo, artigo. 
 
05) Assinale a alternativa em que a regra que 
justifica o acento da palavra “índice”: 
 
(A) máximo, petróleo, Lázaro. 
(B)  perséfone, café, dendê. 
(C)  tertúlia, patê, pátina. 
(D)  sótão, pretérito, difícil. 
(E)  tétano, plátanos, dízimo. 
 
06) O atual município de Umuarama foi 
desmembrado de: 
 
(A) Alto Paraíso. 
(B) Icaraíma. 
(C) Maria Helena. 
(D) Perobal. 
(E) Cruzeiro do Oeste. 
 
07) Na atual legislatura, o município de Umuarama 
conta com: 
 
(A) 09 vereadores. 
(B) 11 vereadores. 
(C) 10 vereadores. 
(D) 15 vereadores. 
(E) 17 vereadores. 
 
08) Os jogos pan-americanos 2015 foram 
realizados na cidade de: 
 
(A) Rio de Janeiro / Brasil. 
(B) Toronto / Canadá. 

(C) Moscou / Rússia. 
(D) Montreal / Canadá. 
(E) Los Angeles / Estados Unidos da América. 
 
09) No dia 08 de julho de 2014, a seleção brasileira 
de futebol, em jogo contra a seleção da Alemanha, 
sofreu uma histórica goleada. Este jogo aconteceu 
na cidade de: 
 
(A) Rio de Janeiro. 
(B) São Paulo. 
(C) Brasília. 
(D) Belo Horizonte. 
(E) Cuiabá. 
 
10) Nos jogos parapanamericanos realizados em 
2015, a equipe brasileira mostrou força mais uma 
vez, terminando os jogos, em relação ao quadro de 
medalhas, em: 
 
(A) 1º lugar. 
(B) 2º lugar. 
(C) 3º lugar. 
(D) 4º lugar. 
(E) 5º lugar. 
 
11) A figura abaixo demonstra um ciclo vicioso que 
pode ocorrer com o envelhecimento. No entanto, 
mantendo-se um estilo de vida ativo e saudável, 
podem-se retardar as alterações morfofuncionais 
que ocorrem com a idade. Entende-se como 
envelhecimento: 
 

 
 
(A)  Diminuição da capacidade de secreção do 
hormônio somatotrófico. 
(B)  Aumento da capacidade motora. 
(C)  Processo onde há somente redução das 
proteínas contráteis. 
(D)  Processo contínuo de redução da massa 
corporal e cognitiva. 
(E)  Processo contínuo durante o qual ocorre 
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declínio progressivo de todos os processos 
fisiológicos. 
 
12)  Em um projeto de saúde realizado no núcleo 
do bairro de uma determinada cidade foi 
observado que grande parte da população 
apresentava glicemia em jejum superior a 126mg/dl 
e peso acima da média. Este diagnóstico foi 
apresentado ao Educador físico responsável pelo 
projeto que detectou a presença do diabetes 
mellitus tipo 2 nesta população. Preocupado, o 
profissional foi pesquisar sobre a patologia e 
descobriu corretamente que: 
 
(A)  No diabetes mellitus tipo 2 o indivíduo não se 
torna resistente à insulina, pois as células beta 
pancreáticas são resistentes a qualquer tipo de 
agressão ao organismo.   
(B)  A glicemia em jejum alterada está ligada há um 
problema na secreção de insulina de células do fígado, 
responsáveis por controlar a glicose na corrente 
sanguínea. 
(C)  No diabetes mellitus tipo 2, o organismo produz 
insulina, porém não exerce sua função adequada, pois 
as células beta do pâncreas produzem insulina, mas 
não o suficiente para baixar o açúcar no sangue e 
produzir a energia que o corpo necessita.  
(D)  No diabetes mellitus tipo 2, ocorre uma 
agressão autoimune onde células do sistema 
imunológico reconhecem as células beta do pâncreas 
como invasoras e as destroem, fazendo com  que 
percam sua função de secretar insulina e regular a 
glicose na corrente sanguínea. 
(E)  A glicemia em jejum alterada ocorre pela 
deficiência de captação da insulina pelo fígado. 
 
13) Jocimar Daolio em seu livro Educação Física e 
o conceito de cultura, cita a taxonomia para o 
domínio motor criado por Harrow (1972) que se 
divide hierarquicamente. Qual das opções abaixo 
não está relacionado com a taxonomia para o 
domínio motor? 
 
(A)  Movimentos reflexos. 
(B)  Habilidades básicas. 
(C)  Habilidades específicas. 
(D)  Habilidades cognitivas. 
(E)  Comunicação não verbal. 
  
14) Em um trecho tirado do livro Educação Física; 
Cultura e Sociedade,  o autor Ademir de Marco diz: 
... se formos pensar no ramo pedagógico da 
Educação Física, a educação motora ou educação 
física escolar, veremos as ligações com o duplo 
aspecto educativo do lazer: educação para o lazer 
e pelo o lazer. Para o autor, o que significa 

Educação pelo Lazer? 
 
(A)  Como objeto – chamar a atenção do lazer na 
sociedade. 
(B)  Como veículo – trabalhando os conteúdos 
vivenciados pelo lazer e a partir deles, buscando a 
superação do conformismo. 
(C)  Como objeto – deixar de lado a crítica e a 
criatividade. 
(D)  Como objeto – levar mais pessoas a gostarem 
do lazer através do conformismo. 
(E)  Como veículo – levar o lazer para as pessoas 
que não têm essa vivência e chamar a atenção da 
sociedade. 
  
15) Segundo Gallahue o desenvolvimento motor  é 
dividido em estágios relacionados com as faixas 
etárias aproximadas, qual das alternativas está 
incorreta?  
 
(A)  Movimentos reflexos – vida intra-uterina até 
quatro meses após o nascimento. 
(B)  Movimentos rudimentares – 1 a 2 anos de 
idade. 
(C)  Movimentos fundamentais – 2 aos 10 anos de 
idade. 
(D)  Combinação de movimentos fundamentais – 7 
a 12 anos. 
(E)  Movimentos determinados culturalmente – a 
partir dos 12 anos. 
  
16) Quais são os órgãos instituídos pelo Governo 
Federal de caráter consultivo, deliberativo, 
normativo, propositivo, fiscalizador, controlador, 
orientador, gestor, e formulador de políticas 
públicas de esporte e lazer: 
 
(A)  Conselho Nacional, Estadual e Municipal de 
esporte e lazer. 
(B)  Conselho Esportivo, Recreativo do governo. 
(C)  Conselho Recreativo, Federal e Municipal. 
(D)  Conselho Federal, Municipal e Nacional de 
esporte e lazer. 
(E)  Conselho de esporte e lazer das prefeituras. 
  
17) Uma determinada escola toma uma decisão ao 
analisar o comportamento de seus alunos nos 
jogos interclasse, onde existe nesse modelo, uma 
demasiada ênfase na competição, sendo seu 
principal fim e mecanismo avaliativo a vitória, 
acarretando muitas vezes encontros violentos 
entre turmas e séries, transformando-se em 
verdadeiras guerras. E decidem modificar suas 
intenções educativas propondo uma mudança que 
parte da seguinte questão: é mais importante 
competir com ou contra?  O que a escola estava 
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propondo? 
 
(A)  A competitividade na escola. 
(B)  A cooperação. 
(C)  A motivação. 
(D)  A solidariedade. 
(E)  O domínio próprio. 
 
18) Usando a definição de gestão de BATEMAN e 
SNELL (1996),  gestão do esporte é o processo de 
trabalhar com pessoas e recursos materiais para 
realizar objetivos de organizações esportivas de 
maneira eficaz.  Assim, para se entender o objeto 
de estudo da gestão do esporte, é preciso 
inicialmente definir organização esportiva. 
Segundo a citação acima, pode-se definir 
organização esportiva como: 
 
(A)  Uma classe social conscientemente 
coordenada, sem limites, que funciona de modo 
relativamente estático para alcançar apenas um 
objetivo. 
(B)  Uma entidade social conscientemente 
coordenada, com limites relativamente identificáveis, 
que funciona de modo relativamente contínuo para 
alcançar um objetivo ou conjunto de objetivos comuns. 
(C)  Um órgão público, sem limites identificáveis, 
que funciona de forma progressiva para alcançar uma 
meta. 
(D)  Uma entidade pública, sem coordenação, mas 
que ainda possui alguns objetivos que podem ser 
alcançados ou não. 
(E)  Uma entidade social organizada, que visa 
somente o lucro, preocupada com os interesses da 
organização.   
 
19) A Educação Física sofreu diversas 
modificações em suas regulamentações ao longo 
dos anos. No ano de 1971 a Educação Física 
recebeu uma nova regulamentação específica pelo 
Decreto 69.450, de 1 de novembro de 1971. Impôs 
o Decreto que a   "educação física, desportiva e 
recreativa" deve integrar como atividade escolar 
regular o currículo dos cursos de todos os graus 
de ensino. Entendendo a Educação Física como a 
"a atividade que por seus meios, processos e 
técnicas, desenvolve e aprimora forças física, 
morais, cívicas, psíquicas e sociais do educando" 
(Brasil, Presidência da República, 1985a, p.117). 
(...). De acordo com este decreto a: 
 
(A)  Educação Física, tendo como referência a 

aptidão física dos educandos, só deveria interessar‐se 
por corpos jovens que apresentassem algum grau de 
sobrepeso ou dificuldade motora, pois a preocupação 
era o bem estar e a melhora das capacidades físicas. 

(B)  Educação Física, tendo como referência às 
questões psicológicas dos educandos, só deveria 
interessar‐se por jovens intelectuais, capazes de 
realizar as atividades de forma crítica. 
(C)  Educação Física, tendo como referência o 

comportamento social só deveria interessar‐se por 
jovens que entendessem a verdadeira importância da 
atividade física no âmbito escolar. 
(D)  Educação Física, tendo como referência o 
pensamento crítico dos educandos, deveria 

interessar‐se por sua capacidade de relacionar as 
questões sociais que norteavam a sociedade. 
(E)  Educação Física, tendo como referência a 
aptidão física dos educandos, só deveria interessar‐se 
por corpos jovens e saudáveis, preferencialmente os 
que apresentassem potencial para se tornar atletas ou 
se incorporar às forças armadas. 
 
20) De acordo com os dados históricos 
preconizados pelos autores CASTELLANI FILHO 
(1988), BETTI (1991), LUCENA (1994). Os anos de 
1980 a 1986 foram marcantes na Educação Física 
pois: 
 

(A)  Caracterizou‐se por um questionamento da 
situação estabelecida nos períodos anteriores, pela 
percepção de uma situação de crise no setor 
educacional, e por uma radical mudança de discursos 
e de referenciais conceituais na Educação Física, 
caracterizando uma verdadeira crise de identidade. 
(B)  Caracterizou‐se por uma falta questionamento 
da situação estabelecida nos períodos anteriores, pela 
percepção de que não havia crise no setor 
educacional. 
(C)  Demonstrou que a Educação Física se 
estabelecia como uma referência capaz de se 
consolidar através da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 
nº 9.394. 
(D)  Foi o surgimento da Lei de Diretrizes e Bases 
(LDB) nº 9.394, onde a Educação Física já possuía 
seus parâmetros bem definidos para a estrutura 
curricular no âmbito escolar. 
(E)  A Educação Física era admirada por suas 
diversas publicações de autores preocupados com um 
segmento coeso e sistemático do ensino prático da 
Educação Física Escolar. 
 
 
 
 


