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N° da 
Questão 

Opção de Resposta por extenso 
 

Parececer da Banca 
Deferido ou 
Indeferido 

Questão anulada 
ou Opção de 

Resposta correta 

23 Colesterol alto, hipertensão, 

tabagismo e sedentarismo. 

 

 

O recurso aduz que a opção C não é a mais correta. 

O recorrente se equivocou, pois o gabarito correto 

é a letra A, que é reivindicada pelo recorrente. 

Desta forma, o recurso não pode ser acolhido, pois 

tanto a resposta do gabarito como o pedido do 

recorrente são idênticos. Não há o que se alterar. 

Indeferido Mantido o gabarito letra A 

24 Com o prosseguimento do exercício e 

a diminuição do glicogênio muscular, 

a glicose do sangue passa a constituir 

a principal fonte de energia derivada 

dos carboidratos, enquanto o 

catabolismo das gorduras fornece 

uma porcentagem cada vez maior da 

energia total. 

O requerente aduz que tanto a pergunta como a 

opção de resposta não estão claras. Entretanto, a 

parte substancial da questão é uma citação direta 

(MCARDLE; KATCH; KATCH) e está entre aspas. 

Não há como contestar a assertiva dos autores, 

bem como a opção da letra E, que se ancora nas 

reflexões e estudos dos mesmos. 

Indeferido Mantido o gabarito letra E 

31 Fazer uma análise crítica da 

sociedade, complexificando a ideia 

de velhice coo uma categoria “natural 

e evidente”, para considerar múltiplas 

variáveis derivadas as influências do 

meio ambient, das condições de 

trabalho, da classe social e do modo 

de vida. 

Com base na referência utilizada, não ocorre 

dubiedade na interpretação da questão, tampouco 

na resposta correta. Alves Jr (2011), ao disutir a 

ideia de “fenômenos geracionais, para pensar na 

velhice complexifica a ideia hegemônica de 

“velhice”, tratando-a como uma questão social, e 

coloca como codição, “fazer uma análise crítica da 

sociedade, como consta na resposta C e,somente 

nela.  

Indeferido Mantido o gabarito letra C 



34 Le Bouch, para falar da etapa 

desenvolvimento infantil denominada 

“corpo vivido”. 

De fato Freire aponta uma convergencia devido à 

sobreposição do recorte etário. Contudo o 

enunciado fala da fase que avança até os 

movimentos intencionais. A resposta A não caberia 

pelo fato de que o período “sensório motor” de 

Piaget se encerra aos dois anos e naõ envolve tais 

movimentos. 

Indeferido Mantido o gabarito letra B 

39 Proporcionar bem-estar físico, social 

e psicológico e, por meio do prazer na 

prática da atividade, se tornar um 

veículo de comunicação e 

socialização importante para 

melhorar o cotidiano desses idosos. 

 

A requerente solicita alteração do gabarito para a 

letra A, afirmando que o foco da questão é a dança 

sênior. Entretanto, a obra de Alfredo Faria Junior 

põe ênfase na socialização, bem-estar, prazer para 

os idosos. A dança sênior foi utilizada como um dos 

exemplos de atividade física para os idosos. Além 

disso, do ponto de vista conceitual, esse autor não 

destaca a importância da “criação coreográfica” na 

prática da Dança Sênior para idosos, o que invalida 

essa resposta. Portanto, a melhor opção é a letra E. 

Não havendo, portanto, qualquer alteração a ser 

realizada no gabarito. 

Indeferido Mantido o gabarito letra E 

35 NSA A questão foi publicada com as opções de resposta 

correta, porém com enunciado da área de Terapia 

Ocupacional 

Deferido ANULADA 

49 Não depende apenas de uma 

escolha, pois pode ser considerado 

um “fator transmissível”, 

considerando aspectos como hábitos 

familiares e redes de amizade, bem 

como aspectos estruturais como nível 

de escolaridade, raça, renda, fatores 

demográficos, crenças religiosas e 

culturais  

Palma e Villaça,(2010) refutam em seu estudo a 

ideia de “não- transmissibilidade” dos estilos e 

hábitos que envolvem o sedentarismo. Trazem para 

o debate da relação entre saúde e atividade física a 

centralidade da cultura e das condições históricas e 

sociais. Assim, se o estilo de vida sedentário é 

transmissível a partir das condições sociais, 

históricas e culturais, o mesmo se dá no caso 

inverso. Contextos onde a cultura e as condições 

objetivas de vida contribuem para um estilo de vida 

ativo são contextos que “transmitem” a tendência 

de que as pessoas possam aderir a uma vida não 

sedentária. 

indeferido Mantido o gabarito letra C 

 


