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LEIA                                   LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

Ao receber a ordem do Fiscal da sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma 
reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova. 
Caso haja algum problema, solicite a substituição deste caderno. 

 
Este caderno de prova objetiva contém 20 (VINTE) questões de Língua Portuguesa, cada uma 
constituída de 4 (QUATRO) alternativas de respostas para cada questão, sendo apenas uma 
alternativa correta.  
 
Use como rascunho a Folha de Respostas, reproduzida no final deste caderno.  
Confira se sua prova corresponde ao cargo pelo qual você optou quando realizou a inscrição. 
Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre candidatos, 
tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico (calculadora, telefone 
celular, beep, pagers, entre outros).  
 
Ao finalizar a prova, transfira as respostas para a Folha de Respostas, observando o seguinte  
exemplo: 
 

Questão 01 – letra C 01) A) B) C) D)  

Questão 02 – letra B 02) A)         B)   C) D)  

 

 
 
Use apenas caneta (tinta preta ou azul) para preencher os quadrinhos da Folha de Respostas. Não 
utilize corretivo. NÃO SERÃO ACEITAS RASURAS. 
Sua resposta não será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas, MESMO QUE 
UMA DELAS ESTEJA CORRETA. 

Não deixe nenhuma questão sem resposta.  

Não dobre, amasse ou rasure a Folha de Respostas. ELA É A SUA PROVA.  

O candidato deverá entregar somente a FOLHA DE RESPOSTAS, devidamente preenchida e assinada. 

O tempo de duração da prova é de 2h (DUAS HORAS), já incluído o tempo destinado à transcrição das 
respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha de Respostas e à assinatura da 
mesma. 

 

ABRA ESTE CADERNO SOMENTE QUANDO AUTORIZADO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

A atividade física como fator de qualidade de vida e saúde do trabalhador 

BARROS, M. V. e SANTOS, S. G. 

Para discussão do tema atividade física como fator preventivo das doenças psicossomáticas 

relacionadas ao trabalho, faz-se necessário, anteriormente, discutir uma temática mais ampla, 

a qualidade de vida do trabalhador. Quando se fala em Qualidade de Vida (QV), pode-se recair 

no discurso comum, devido à complexidade e imprecisão associada à definição de um conceito 

de qualidade de vida. Shephard (1996) define QV como resultante da percepção das condições 

de saúde, capacidade funcional e outros aspectos da vida pessoal e familiar. Nahas (1995) 

também salienta a dificuldade de estabelecer um conceito preciso de QV, mas tenta defini-la 

como resultante de um conjunto de parâmetros individuais, socioculturais e ambientais, que 

caracterizam as condições em que vive o ser humano, uma comunidade ou uma nação. 

A partir da década de 50, com ingresso na “Era Tecnológica”, a televisão e, mais recentemente 

os computadores, alteraram bastante o modo de vida das pessoas, observando-se uma 

drástica diminuição das demandas físicas no trabalho e uma redução das oportunidades de 

interação social (paralelamente a um incremento das oportunidades de interação eletrônica). 

 

Neste trabalho, pretende-se discutir as evidências apresentadas na literatura quanto à 

importância das atividades físicas no período de lazer para promoção da saúde e qualidade de 

vida do trabalhador. Assim, de acordo com Codo (1997), no trabalho o sujeito se transforma e é 

transformado pela ação recíproca do sujeito e/ou do objeto. Fialho & Cruz (1999) citam que “os 

homens não reagem às situações tais quais elas são, mas tais quais eles as percebem” (p.21). 

Neste contexto, os estudos publicados apresentam diferentes enfoques, há aqueles 

direcionados às questões inerentes a saúde física, como os que visam analisar a interferência 

das cargas de trabalho na saúde física do trabalhador (Barreiros, Batista & Brito,1992; Duarte 
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et al.,1998); os que analisam a postura corporal dos trabalhadores (Matos et al., 1998) e as 

desordens musculoligamentares (Pavan, 1996) frente às solicitações inerentes ao posto de 

trabalho; os que estudam os hábitos em termos de atividade física, tais como Silva (1996), 

Nahas et al. (1997), Alvarez & Duarte (1997), Barros (1999), dentre outros.  

O controle do estresse é fundamental para a manutenção e/ou melhoria da QV, relacionando-

se a função imunológica e a uma menor prevalência de algumas doenças (Nieman, 1990; 

Ornish, 1990). 

De acordo com Lipp (1990), Rossi (1994) e Delboni (1996), dentre outros, o estresse pode ser 

originado a partir de fontes externas ou internas. As externas são aquelas representadas pelo 

que nos acontece na vida (acidentes, demissão) ou pelas pessoas com as quais nos 

relacionamos (familiares, colegas de trabalho). As causas internas são aquelas relacionadas ao 

nosso tipo de personalidade e ao modo como reagimos à vida, referem-se à visão que temos 

de mundo, às nossas crenças e valores morais.  

Bauk (1985) inclui também a idade, nível de educação, tipo de atividade que o indivíduo exerce 

e hereditariedade como fontes internas ou como ele próprio também denomina “fatores de 

vulnerabilidade” aos agentes estressores. Essa vulnerabilidade individual é muito variável, 

desse modo, o estresse depende muito mais da interação “contexto – vulnerabilidade – 

estressor”, explicando assim porque um agente é estressor para um indivíduo e não é para 

outro. Sem dúvida, a adesão a programas de atividades físicas, esportes e exercícios físicos 

traz benefícios tanto físicos quanto mentais, reduzindo os níveis de ansiedade, depressão e 

raiva.  

(BARROS, M. V.;,SANTOS, S. G. A atividade física como fator de qualidade de vida e saúde do trabalhador. 

Disponível em: <http://www.herniadedisco.com.br/espaco-dr-coluna/artigos/artigo-a-atividade-ADsica-como-fator-

de-qualidade-de-vida-e-saude-do-trabalhador>. Acesso em: 25 set. 2014 Adaptado) 
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1) Considerando o gênero, o texto I pode ser classificado como: 

A) Artigo de opinião; 

B) Artigo acadêmico-científico; 

C) Tese de opinião; 

D) Tese acadêmico-científica. 

 

2) Em relação às citações feitas no texto, indique V para Verdadeiro e F para Falso. 

 

(    ) Nahas define QV considerando a postura do individuo  no trabalho. 

  

(  ) Para Shephard, a QV está relacionada a um conjunto de aspectos, entre eles as condições 

de saúde.  

 

(  )Barreiros, Batista & Brito (1999) e Duarte et al. afirmam  que a carga de trabalho provoca 

impactos na saúde do trabalhador e que as atividades físicas podem amenizar esses impactos.  

   

(   ) Para Lipp,  Rossi  e Delboni uma fonte de estresse pode ser a situação vivida após uma 

demissão, segundo eles, uma fonte interna.  

 

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

A) F, F,V,V; 

B) V, V,F,V; 

C) F,V,F,F; 

D) F,V,V,F. 
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3)  Analise as proposições sobre o texto I. 

I.  O período pós década de 50 tem exigido muito das pessoas no ambiente de trabalho, tanto 

física quanto intelectualmente.  

II. A redução da interação social pode ser creditada a uma maior interação realizada por meios 

eletrônicos.  

III. Constitui objetivo do trabalho dos autores provar  que atividades físicas laborais  são 

necessárias para a promoção do bem- estar.  

A alternativa CORRETA é: 

A) I e II são verdadeiras; 

B) II e III são falsas; 

C) I é verdadeira e II é falsa; 

D) I é falsa e II é verdadeira. 

 

4) Em “Observando-se uma drástica diminuição das demandas físicas no trabalho,”a palavra 

destacada  tem o sentido de:   

A) Excessiva; 

B) Instável; 

C) Moderada; 

D) Firme. 
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Analise o período a seguir para responder às questões 5 e 6. 

 

Quando se fala em Qualidade de Vida (QV), pode-se recair no discurso comum, devido à 

complexidade e imprecisão associada à definição de um conceito de qualidade de vida. 

 

5) A  classificação CORRETA para a oração destacada é: 

 

A) Oração subordinada adverbial temporal; 

B) Oração subordinada adjetiva explicativa; 

C) Oração subordinada adverbial causal; 

D) Oração subordinada adjetiva restritiva. 

 

 

6)  Sobre os pronomes se usados no fragmento, é CORRETO afirmar: 

 

A) O primeiro foi usado procliticamente e o segundo, encliticamente; 

B) O primeiro foi usado mesocliticamente e o segundo, encliticamente; 

C) A posição de ambos em relação ao verbo é facultativa;   

D) A posição do primeiro em relação ao verbo é facultativa. 
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Analise o fragmento a seguir para responder às questões 7, 8 e 9.  

 

 

Nahas (1995) também salienta a dificuldade de estabelecer um conceito preciso de QV, mas 

tenta defini-la como resultante de um conjunto de parâmetros individuais, socioculturais e 

ambientais, que caracterizam as condições em que vive o ser humano, uma comunidade ou 

uma nação. 

 

 

7) O conectivo mas  estabelece entre as orações um sentido de:  

 

         A) Consequência; 

B) Oposição; 

C) Modo; 

D) Circunstância. 

 

 

8) Esse conectivo pode ser substituído, mantendo a mesma relação de sentido, por:  

 

A) Assim sendo; 

B) Desse modo; 

C) Por conseguinte; 

D) No entanto. 
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9)  O termo  la  está sendo usado:  

 

A) Anaforicamente, referindo-se à qualidade de vida; 

B) Cataforicamente, referindo-se ao verbo salientar; 

C) Anaforicamente, referindo-se à dificuldade de estabelecer; 

D) Cataforicamente, referindo-se à dificuldade.  

 

 

10)  No fragmento “As externas são aquelas representadas pelo que nos acontece na vida 

(acidentes, demissão) ou pelas pessoas com as quais nos relacionamos (familiares, colegas 

de trabalho)”, o termo destacado pode ser substituído por:  

 

A) Com que; 

B) Para as quais; 

C) Nas quais; 

D) Às quais. 

 

11) Sobre as ideias de Bauk, é CORRETO afirmar: 

A)  A idade, principalmente a meia idade, é uma fonte interna que causa estresse; 

B) A atividade exercida pela pessoa é um fator de vulnerabilidade aos agentes 

estressores; 

C) As pessoas reagem, em geral, da mesma forma aos agentes estressores, pois isso faz 

parte da natureza humana; 

D) Quanto mais escolarizada uma pessoa, mais vulnerável aos agentes estressores ela 

estará.  
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Analise a charge a seguir para responder às questões 12 e 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(www.google.com.br/search=charges+ou+quadrinhos+sobre+estresse&oq=charges+ou+quadrinhos+sobre+estresse) 

 

12) É objetivo desse gênero textual: 

 

A) Criticar um fato do cotidiano; 

B) Discutir aspectos comuns e corriqueiros da vida diária; 

C) Analisar uma ação cotidiana por meio de um exemplo; 

D) Argumentar sobre ações cotidianas que ocorrem repentinamente. 

 

13) Pode-se afirmar que o humor nesse caso é produzido pela: 

A) Intertextualidade entre as ações; 

B) Incoerência entre o discurso e a prática;  

C) Incoerência produzida por meio do uso de certas palavras; 

D) Coerência relativizada entre discurso e prática. 
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TEXTO  II 

A dissolução da vida adulta e a juventude como valor 

Guita Grin Debert 

A valorização da juventude como uma etapa da vida marcada pelo dinamismo e criatividade é 

muito mais recente, da mesma forma que a construção do jovem como símbolo da rebeldia e 

da insurreição contra a hipocrisia só pode ser plenamente compreendida como um produto do 

contexto do pós-guerra. 

Por um lado, a juventude perde conexão com um grupo etário específico e passa a significar 

um valor que deve ser conquistado e mantido em qualquer idade através da adoção de formas 

de consumo de bens e serviços apropriados. Por outro lado, a velhice perde conexão com uma 

faixa etária específica e passa a ser um modo de expressar uma atitude de negligência com o 

corpo, de falta de motivação para a vida, uma espécie de doença autoinflingida.  

Os dados sobre os setores jovens da população tendem a ampliar a faixa etária desse 

segmento que, nas pesquisas demográficas brasileiras, passa a englobar aqueles que têm até 

24 anos. Da mesma forma, o grupo que compreende os setores mais velhos da população é 

desdobrado em vários outros segmentos: a meia-idade, a aposentadoria ativa, a terceira idade. 

Cada um desses estágios tem pouca relação com a representação da velhice como um período 

de retraimento e sobriedade. Pelo contrário, eles têm sido transfigurados em momentos 

propícios para a satisfação pessoal, para a realização de sonhos que foram abandonados em 

outras etapas da vida. 

Na exploração do modo como as mudanças no curso da vida são descritas, o interesse deste 

artigo é destacar os novos tipos de hierarquia social que a radicalização da ideia de construção 

social dos ciclos da vida gera e alimenta no estímulo a um tipo determinado de consumismo. 
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Furedi (2004), no entanto, apresenta um conjunto de dados que indicam um surpreendente 

alongamento da infância; que faz do "peterpandemônio" - um termo cunhado por dois 

publicitários americanos para caracterizar pessoas na casa dos 20 a 30 anos que buscam 

produtos que lhes tragam de volta a infância tida como uma fase da vida mais inocente e mais 

feliz - um grande negócio em todo o planeta. O grupo britânico de pesquisas de mercado 

Mintel, em 2002, mostrou que 43% dos jovens de 20 a 24 anos citaram como uma de suas 

escolhas favoritas de presentes, para dar ou receber no dia dos namorados, um bichinho de 

pelúcia. A Playmate Toys hoje dirige suas promoções aos adultos, tendo percebido que os 

consumidores potenciais de seus bonecos Simpsons não são apenas as crianças, mas 

também adultos na faixa dos 18 aos 35 anos. 

 

A ideia da vida adulta como uma experiência de maturidade e independência é também 

bombardeada quando a atenção se volta para as etapas mais avançadas da vida. A expressão 

"adultescente" se refere a uma geração um pouco mais velha - pessoas de 35 a 45 anos - que 

se veem como estando na vanguarda da cultura jovem.  É possível subir um pouco mais nas 

faixas etárias é ver que a criação da terceira idade foi também acompanhada de um interesse 

crescente pela imposição da adolescência a outros momentos da vida adulta. 

 

A invenção da terceira idade, como mostra Laslett (1987), revela uma experiência inusitada de 

envelhecimento, cuja compreensão não pode ser reduzida aos indicadores de prolongamento 

da vida nas sociedades contemporâneas. De acordo com esse autor, essa invenção requer a 

existência de uma "comunidade de aposentados" com peso suficiente na sociedade, 

demonstrando dispor de saúde, independência financeira e outros meios apropriados para 

tornar reais as expectativas de que esse período é propício à realização e satisfação pessoal. 
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As mudanças na estrutura de emprego levaram a uma ampliação das camadas médias 

assalariadas e a novas expectativas em relação à aposentadoria, que - englobando um 

contingente cada vez mais jovem da população - deixou de ser um marco na passagem para a 

velhice, uma forma de garantir a subsistência daqueles que, por causa da idade, não estão 

mais em condições de realizar um trabalho produtivo. 

 

 Acompanha o crescimento desse mercado a criação de uma nova linguagem em oposição às 

antigas formas de tratamento dos velhos e aposentados: a terceira idade substitui a velhice; a 

aposentadoria ativa se opõe à aposentadoria; o asilo passa a ser chamado de centro 

residencial, o assistente social, de animador social e a ajuda social ganha o nome de 

gerontologia. Os signos do envelhecimento são invertidos e assumem novas designações: 

"nova juventude", "idade do lazer". Da mesma forma, invertem-se os signos da aposentadoria, 

que deixa de ser um momento de descanso e recolhimento para tornar-se um período de 

atividade e lazer.  

 ( Disponível em:http://www.scielo.br/scielo. Acesso em: 20 set. de 2014 Adaptado)  

 

14) Analise as proposições a seguir acerca do texto II. 

 

I - O conceito de juventude como uma etapa da vida  em que  há  dinamismo e criatividade 

sempre esteve presente na definição dessa fase da vida.  

 

II - O ser jovem não se limita ao enquadramento em uma faixa etária definida.  

III- O termo adultescente estabelece um paralelo com adolescente por marcar uma fase 

também de questionamentos.  
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A alternativa CORRETA é: 

 

A) I e II são verdadeiras; 

B) II e III são falsas; 

C) I e III são falsas; 

D) I é falsa e III e verdadeira.  

 

 

15) Analise a frase a segui 

Você precisa mudar, você está agindo como um velho, parece um velho.  

 

Essa frase pode ilustrar o que é explicitado no: 

 

A) 6◦ parágrafo; 

B) 8◦ parágrafo; 

C) 2◦ parágrafo; 

D) 9◦ parágrafo. 
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16) Em relação ao exemplo do boneco Simpson,  indique V para Verdadeiro e F para Falso: 

 

(   ) Contradiz a tese principal do texto. 

(   ) Confirma a ideia de Furedi, citado no texto. 

(   ) Contradiz os argumentos apresentados por Furedi, comparativamente aos de Debert. 

(   ) Conduz a uma análise contrária às ideias de Furedi. 

 

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

  

A) F, V, F, F; 

B) V, V, F, V; 

C) V, F, F, V; 

D) F, F, V, F. 

 

 

17) De acordo com o texto, o setor considerado como terceira idade: 

 

A) Evita o confronto de situações novas e desafiadoras; 

B) Tem a prática de esportes menos competitivos como ideal; 

C) Dedica-se à realização do que foi renunciado em outros momentos da vida; 

D) Apresenta características próprias da idade, como o recolhimento.    
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18) Em: “um termo cunhado por dois publicitários americanos para caracterizar pessoas na 

casa dos 20 a 30 anos que buscam produtos que lhes tragam de volta a infância”, o termo em 

destaque refere-se a: 

 

A) Publicitários; 

B) Americanos; 

C) Pessoas; 

D) Produtos. 

 

19) No fragmento: “A invenção da terceira idade, como mostra Laslett(1987), revela uma 

experiência inusitada de envelhecimento (...)”, a palavra em destaque, segundo o princípio da 

antonímia, pode ser substituída por: 

 

A) Comum; 

 B) Infinita; 

 C) Irreal; 

 D) Desusado. 

 

 

20) Para Debert, houve uma alteração dos signos do envelhecimento. Isso significa que: 

 

A) Novas palavras/termos foram criados para que se faça referência a essa fase; 

B) A atenção dada às pessoas nessa fase agora é diferenciada; 

C) A autoimagem nessa fase passa por mudanças substanciais; 

D) A percepção das pessoas, em relação a essa fase, também sofreu mudanças. 
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FOLHA DE RASCUNHO DE GABARITO 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

 

 

Contagem, 02 de novembro de 2014.  


