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CCAADDEERRNNOO  DDEE  QQUUEESSTTÕÕEESS  

INSTRUÇÕES GERAIS 

1- Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal. 
2- Assine neste Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação. 
3- Ao ser autorizado o início da prova, verifique este Caderno de Questões contém 50 (cinquenta) questões do tipo 

objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso não tenha recebido o material correto comunique imediatamente ao 
Fiscal. 

4- Você terá 3h30 (três horas e trinta minutos) para responder as questões definidas. Faça a prova com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. Esse tempo inclui a transcrição das respostas para a Folha de Respostas Oficiais das questões 

objetivas. Você somente poderá sair em definitivo do Local da Prova depois de decorridas 1h30 (uma hora e trinta 

minutos) de seu início. 
5- Ao receber a Folha de Respostas de Questões Objetivas, confira seu nome, número do seu documento de identificação 

e a Área Profissional escolhida. 
6- Em hipótese alguma será concedida outra Folha de Respostas de Questões Objetivas. 

7- Preencha a Folha de Respostas de Questões Objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na Folha 

de Respostas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo: 

 

 

 

8. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de Questões Objetivas: dupla marcação, 

marcação rasurada ou emendada, não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita. 

9. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica e considerando-se apenas o conteúdo da Folha de 

Respostas. 

10. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, seus pontos serão atribuídos à todos os candidatos. 

11. Não será permitida qualquer espécie de consulta. 

12. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente com a Folha de Respostas de 
Questões Objetivas e assine a Lista de Presença. 

13. Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se juntos da sala de prova, após assinatura da Ata de 

Encerramento. 
Boa Prova!       

 

 

Número do documento (RG, CNH etc.):               Assinatura do(a) Candidato(a): 

 
 

Maceió/AL, 3 de fevereiro de 2013. HUPAA/UFAL 
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Você confia no resultado! 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

1. São programas de saúde criados nos Governos Lula e 
Dilma, exceto:  

A) Rede Cegonha 

B) Farmácia Popular 

C) Estratégia Saúde da Família 

D) Brasil Sorridente 

E) SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) 

2. Sobre o Controle Social, direito garantido na Constituição 
Federal de 1988, é correto afirmar que:  

A) Constitui-se como único espaço político de ação para o 
exercício da participação popular e de democracia na 
relação com o Estado.  

B) A sociedade não pode compartilhar da construção das 
condições políticas para tomar e programar decisões no 
âmbito das políticas públicas. 

C) A sociedade não está preparada para participar como 
protagonista das políticas públicas. Nesse sentindo, as 
instâncias de controle e participação social não passam de 
instâncias formais, sem poder de decisão de fato.  

D) A participação e o controle social, por si só, mudam a 
realidade, tornando os usuários de saúde verdadeiros 
protagonistas de suas histórias e escolhas. 

E) Os Conselhos de Saúde são uma inovação na gestão e 
apontam para a democratização da relação                       
Estado-Sociedade a partir da inserção de novos sujeitos 
sociais na construção da esfera pública.  

3. O Programa mais Saúde, conhecido como PAC Saúde, 
lançado pelo Governo Lula em 2007, apresenta quatro 
pilares estratégicos (BRAVO e MENEZES, 2011).   

I. Participação e Controle Social – envolve ações 
governamentais para o fortalecimento e qualificação dos 
Conselhos de Saúde e demais espaços de participação e 
controle popular nas diversas instâncias de gerência e 
operacionalização do SUS. Implanta uma política 
permanente de qualificação dos conselheiros de saúde. 

II. Gestão, Trabalho e Controle Social – qualifica os 
profissionais e gestores, forma os recursos humanos para o 
Sistema Único de Saúde (SUS) e garante instrumentos para 
o controle social e fiscalização dos recursos. Neste item a 
proposta central é a criação da Fundação Estatal de Direito 
Privado.  

III. Ampliação do Acesso com Qualidade – reestrutura a rede, 
cria novos serviços, amplia e integra a cobertura no SUS.  

IV. Desenvolvimento e Inovação em Saúde – trata a saúde 
como um importante setor de desenvolvimento nacional, na 
produção, renda e emprego.  

Dadas as afirmações acima, verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I, II, III e IV. 

B) I, apenas. 

C) II, III e IV, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III, apenas. 

4. Uma abordagem crítica  sobre as Fundações Estatais na 
Política de Saúde, na concepção de GRANEMANN apud 
BRAVO e MENEZES (2011), considera:  

A) A implantação de modelos de gestão da saúde mais 
eficientes e eficazes, que sigam as recomendações do 
Banco Mundial, para aumentar a qualidade da gestão e 
racionalizar os gastos públicos. 

B) É um projeto de contrarreforma do Estado brasileiro no 
âmbito das políticas sociais, que respondem aos direitos e 
demandas da força de trabalho ocupada e excedente e 
incidem sobre as condições de vida gerais da população.  

C) É um braço fundamental das políticas privatizantes na 
saúde, sendo exclusivas dos Governos Lula e Dilma, no 
sentido de viabilizar e impulsionar a acumulação de capital 
no país.  

D) Seguindo a noção que as políticas sociais podem ser 
desenvolvidas nos moldes análogos aos serviços privados, 
as Fundações Estatais dariam flexibilidade e autonomia à 
gestão pública, aumentando a eficiência das ações 
governamentais. 

E) A forma de contratação da força de trabalho para as 
Fundações Estatais será a do regime jurídico da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mudança 
importante para flexibilizar e dar agilidade as contratações e 
demissões nos serviços públicos.  

5. O acolhimento nas práticas de produção em saúde se 
constitui numa estratégia importante para o fortalecimento 
da Política Nacional de Humanização da Saúde. São 
premissas da prática de acolhimento:  

I. O restabelecimento do princípio da universalidade do acesso 
no cotidiano dos serviços e a responsabilização das 
instâncias públicas pela saúde do cidadão. Isso deve ser 
implantado com a consequente constituição de vínculos 
solidários entre os profissionais e a população.  

II. O acolhimento está presente em todas as relações 
humanas, expressando-se nas práticas cotidianas em 
saúde. Nesse sentido, tem a potencialidade de resolver os 
problemas trazidos pelos usuários aos serviços de saúde, 
pois muitas vezes apenas a escuta efetiva da necessidade 
produz um efeito de conforto, reconhecimento e satisfação.  

III. Os processos de produção de saúde, e acolhimento, dizem 
respeito, necessariamente, a um trabalho coletivo e 
cooperativo, entre sujeitos, e se fazem numa rede de 
relações que exigem interação e diálogo permanentes.  

IV. A ideia de acolhimento nos serviços de saúde já acumula 
uma farta experiência em diversos serviços de saúde no 
SUS. Tal experiência é bastante heterogênea como o 
próprio SUS e tem acúmulos positivos e negativos.  

V. O acolhimento na porta de entrada só ganha sentido se o 
entendemos como uma passagem para o acolhimento nos 
processos de produção de saúde, o que implica na 
construção de alianças éticas com a produção da vida.  

Estão corretos os itens 

A) I e III, apenas. 

B) I, III, IV e V. 

C) I, II e V, apenas. 

D) III, IV e V, apenas. 

E) II, III e IV, apenas. 



 

Saúde do Adulto e do Idoso – EDUCAÇÃO FÍSICA 
 3 

 
03 – FEV – 2013 Residência HUPAA 2013.1 

6. Assinale a opção incorreta. 

A) O SUS é um sistema porque é formado por várias 
instituições dos três níveis do governo (União, Estados e 
Municípios) e pelo setor privado, com o qual são feitos 
contratos e convênios para a realização de serviços e ações, 
como se fosse um mesmo corpo.  

B) O SUS é único, porque tem a mesma filosofia de atuação 
em todo território nacional e é organizado de acordo com a 
mesma lógica. 

C) O SUS é integral. Isto quer dizer que as ações de saúde 
devem estar centradas no indivíduo, sempre respeitando a 
dignidade humana. 

D) Os principais instrumentos para exercer o controle social do 
SUS são os conselhos e as conferencias de saúde, que tem 
poder de decisão. 

E) O SUS garante a equidade, pois deve oferecer os recursos 
de saúde de acordo com as necessidades de cada um; dar 
mais para quem mais precisa.  

7. Uma agenda positiva para a saúde numa perspectiva crítica 
de fortalecimento do Projeto da Reforma Sanitária deveria 
apontar para:  

A) Ênfase exclusiva na Atenção Básica, com fortalecimento da 
Estratégia Saúde da Família, em detrimento dos outros 
níveis de atenção.  

B) Fortalecimento dos novos modelos de gestão, que 
defendem a parceria público-privada, como meio para 
melhoria da eficácia e eficiência da gestão pública e 
aumento da oferta de serviços de saúde.   

C) Fortalecimento das políticas macroeconômicas como forma 
de buscar incremento financeiro para o SUS, ampliando o 
espaço do mercado na saúde, com responsabilidade social, 
de modo a aumentar a oferta de serviços de saúde.  

D) Implementação de uma política de recursos humanos que 
considere a admissão dos trabalhadores por concurso 
público, a isonomia salarial, a estabilidade no trabalho, os 
Planos de Cargos e Carreiras para o SUS e a qualificação 
profissional.  

E) Defesa do Serviço Civil em Saúde, como saída mais rápida 
e eficiente para resolver o problema de escassez de 
recursos humanos para o SUS, principalmente nas regiões 
mais isoladas.  

8. Os indicadores de saúde podem ser classificados em: 
indicadores de estrutura, indicadores de processo e 
indicadores de resultado. Tendo em vista a afirmativa acima 
assinale a opção incorreta:  

A) Os indicadores de processo são aqueles que implicam das 
atividades relativas a utilização dos recursos.  

B) Os indicadores de resultado correspondem às 
consequências da atividade do estabelecimento ou 
profissional. 

C) Os indicadores de estrutura podem ser entendidos como os 
recursos disponíveis para serem utilizados. 

D) A satisfação dos usuários com o atendimento prestado pode 
ser entendido como indicador de resultado.  

E) A taxa de ocupação de uma UTI pode ser entendida como 
um indicador de estrutura. 

 

9. O acolhimento, como prática de produção de saúde, é um 
dispositivo importante para consolidação do SUS. Assinale a 
opção que não corresponde ao conceito de acolhimento. 

A) O acolhimento no campo da saúde deve ser entendido como 
diretriz ética/estética/política constitutiva dos modos de se 
produzir a saúde e ferramenta tecnológica de intervenção na 
qualificação da escuta, construção de vínculo, garantia do 
acesso e resolutividade nos serviços. 

B) O acolhimento pode ser visto como uma tecnologia do 
encontro, um regime de afetabilidade, portanto, como 
construção de redes de conversações afirmadoras de 
relações de potência nos processos de produção de saúde.  

C) O acolhimento possibilita que se analise o processo de 
trabalho em saúde com foco nas relações e pressupõe a 
mudança na relação usuário-profissional mediante 
parâmetros técnicos, éticos, humanitários e de 
solidariedade, levando o reconhecimento do usuário como 
sujeito do processo de produção da saúde.  

D) O acolhimento ocorre prioritariamente no momento da 
triagem dos usuários, pressupondo o espaço e o local onde 
se estabelece o encontro profissional-usuário. Assim pode 
ser entendido como uma etapa do processo de produção da 
saúde, de reconhecimento do usuário como sujeito partícipe 
dessa produção.  

E) O acolhimento implica na elaboração de projetos 
terapêuticos individuais e coletivos com equipes de 
referência em atenção diária que sejam responsáveis e 
gestoras desses projetos (horizontalização por linhas de 
cuidados).  

10. Qual a opção abaixo corresponde a um indicador de 
processo de trabalho para uso no monitoramento da atenção 
básica na saúde? 

A) Proporção de hipertensos hospitalizados por insuficiência 
cardíaca. 

B) Proporção de tuberculosos que realizou exame de escarro. 

C) Proporção de famílias com lixo à céu aberto. 

D) Proporção de famílias chefiadas por mulheres. 

E) Proporção de famílias com participação em grupos 
comunitários. 

11. O Governo Dilma mantém e aprofunda as características da 
contrarreforma da Política de Saúde iniciada nos Governos 
Collor, Fernando Henrique Cardoso e Lula. São marcas 
específicas do Projeto Privatista da Saúde, hegemônico 
nesse período, segundo Bravo e Menezes (2011), exceto:  

A) Aprovação da PEC 29, garantindo um financiamento justo e 
solidário da saúde, com participação central do Governo 
Federal nos gastos com saúde.  

B) A lógica macroeconômica de valorização do capital 
financeiro e subordinação da política social à mesma, 
encolhendo os direitos sociais e ampliando o espaço do 
mercado. 

C) A falta de viabilização da concepção de Seguridade Social. 

D) A desigualdade de acesso da população aos serviços de 
saúde, pela não concretização da universalidade.  

E) A precarização dos serviços públicos e a não priorização da 
atenção primária de saúde.  
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12. São indicadores do Pacto pela Saúde, por município, 
avaliados e monitorados trimestralmente: 

I. Proporção da população cadastrada pela estratégia saúde 
da família com cartão de vacina em dia. 

II. Percentual de unidades de saúde que desenvolvem ações 
no campo da atividade física. 

III. Índice de alimentação regular das bases de dados nacionais 
obrigatórias (SIA; SIH; CNES E SIAB). 

IV. Proporção da receita própria aplicada em saúde conforme 
previsto na regulamentação da EC 29/2000. 

Assim, verifica-se que 

A) I, II e III são verdadeiras. 

B) I, II, III e IV são verdadeiras. 

C) II, III e IV são verdadeiras. 

D) somente IV é verdadeira 

E) somente I é verdadeira. 

13. Observa-se que os espaços institucionais de controle social 
– Conselhos e Conferências – apesar de serem fruto de 
conquistas sociais, têm se tornado, muitas vezes, espaços 
de cooptação de lideranças e movimentos sociais, passando 
a ser controlados pelos gestores. Permanece o desafio de 
torná-los espaços de disputa para a efetivação do direito 
universal à saúde e para a defesa da saúde pública estatal 
(BRAVO e MENEZES, 2011). Para efetivação do Controle 
Social é preciso, exceto: 

A) Fortalecer o Conselho Nacional de Saúde (CNS) e garantir 
seu papel central e norteador da Política Nacional de Saúde, 
reconhecendo a legitimidade do Ministro da Saúde exercer a 
presidência do Conselho. 

B) Fortalecer o Controle Social na Saúde articulado com os 
movimentos sociais. Os conselhos precisam exigir dos 
gestores o cumprimento das decisões das conferências de 
saúde e ampliar seus vínculos com os movimentos sociais. 

C) Ampliação da gestão participativa e da regulação externa e 
democrática do serviço público de saúde, articulando com o 
Ministério Público e outros órgãos/instâncias de 
representação popular, não vinculados diretamente à saúde. 

D) Articular os conselhos de saúde com os conselhos das 
demais políticas sociais, formando uma agenda única para 
enfrentamento da questão social. 

E) Incentivo à criação de demais espaços de controle social 
como os Fóruns de Saúde nos estados e seus núcleos nos 
municípios.  

14. Qual opção abaixo lista uma meta para um município, a 
partir de um indicador de monitoramento do eixo condições 
de saúde da população, linha de ação vigilância em saúde? 

A) Controle das doenças sexualmente transmissíveis. 

B) Acompanhar e encerrar oportunamente 90% dos casos de 
notificação compulsória. 

C) Regular em 80% os encaminhamentos para média 
complexidade. 

D) Realizar busca ativa de 80% dos sintomáticos respiratórios. 

E) Reduzir em 5% o numero de casos de gravidez na 
adolescência. 

15. Qual a opção abaixo corresponde a um indicador de 
resultados para uso no monitoramento da atenção básica na 
saúde? 

A) Proporção de hipertensos hospitalizados por acidente 
vascular cerebral. 

B) Proporção de tuberculosos que realizou exame de escarro. 

C) Proporção de famílias com lixo à céu aberto. 

D) Proporção de famílias chefiadas por mulheres. 

E) Proporção de famílias com participação em grupos 
comunitários. 

16. Os termos Prevalência e Incidência são utilizados na 
pesquisa epidemiológica para apresentar resultados de 
frequências de algum fenômeno. Assinale a opção incorreta 
acerca dos termos acima descritos: 

A) A prevalência descreve o quantitativo de indivíduos obesos 
em uma determinada comunidade após a realização de um 
estudo transversal. 

B) A prevalência apresenta o número de casos existentes de 
uma determinada morbidade em um determinado momento. 

C) A incidência e a prevalência, apesar de apresentarem 
resultados de frequências, não podem ser entendidas como 
o mesmo resultado em uma pesquisa.  

D) A incidência apresenta os seus resultados por meio de 
medidas de tendência central. 

E) A incidência refere-se à frequência com que surgem os 
novos casos em um intervalo de tempo. 

17. Dadas as afirmativas a seguir, 

I. Os Conselhos de Saúde são obrigatórios por lei nos três 
níveis de governo e têm a tarefa de fiscalizar e definir 
diretrizes para a execução das políticas de saúde. 

II. Os Conselhos de Saúde podem receber denúncias sobre o 
atendimento precário nos serviços de saúde, desvios de 
recursos e cobrança pela prestação de serviços públicos. 

III. Os Conselhos Municipais de saúde, que funcionam junto ás 
secretarias de saúde, são autônomos e independentes. 

IV. Os Conselhos de Saúde podem agir para corrigir um caso 
individual, solucionando de imediato a demora de uma 
consulta, exame ou cirurgia, fornecer medicamentos, reparar 
eventuais danos morais e materiais. 

V. Metade mais um dos conselheiros tem que ser 
representantes dos usuários dos serviços de saúde. 

verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I e II, apenas. 

B) I, IV e V, apenas. 

C) I, II e V, apenas. 

D) III, IV e V, apenas. 

E) I, II e III, apenas. 

18. Assinale a opção em que todos os termos representem 
formas de apresentação de indicadores de saúde: 

A) Taxa, prevalência, incidência e índices. 

B) Razão, proporção, adição e índices. 

C) Prevalência, médias, ocorrência e taxa. 

D) Prevalência, incidência, razão e adição. 

E) Incidência, razão, ocorrência e proporção. 
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19. São indicadores do Pacto pela Vida por município: 

I. Número de unidades de saúde com serviço de notificação 
de violência implantada. 

II. Proporção de municípios que notificam doenças/agravos 
relacionados ao trabalho da população residente. 

III. Taxa de internação hospitalar em pessoas idosas por fratura 
de fêmur. 

IV. Indice de contratualização das unidades conveniadas ao 
SUS nos estados e municípios. 

Assim, a opção correta é: 

A) I, II e III são verdadeiras. 

B) Todas são verdadeiras 

C) II, III e IV são verdadeiras. 

D) Somente a I é verdadeira. 

E) Somente a II é verdadeira. 

20. A Pesquisa Epidemiológica pode ser entendida como o 
estudo da distribuição dos determinantes e condicionantes 
que influenciam nos padrões de saúde em populações 
específicas. Neste sentido, pode-se atribuir como objetivo da 
pesquisa epidemiológica: 

I. Descrever problemas de saúde de uma determinada 
comunidade.  

II. Explicar as causas que determinam o estado de saúde de 
uma população. 

III. Fundamentar o Planejamento de ações em saúde. 

IV. Executar as ações dos programas de saúde.  

V. Fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à saúde.   

Verifica-se que estão corretos apenas, 

A) I, II, III e IV. 

B) I, III, IV e V. 

C) I, II e V. 

D) II, III e IV. 

E) I, II e III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. Um exame bioquímico realizado em uma empresa indicou 
que todos os empregados apresentavam níveis de 
Lipoproteína de Alta Densidade acima dos recomendados 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A partir dessa 
constatação a empresa resolveu contratar um profissional de 
Educação Física para monitorar o projeto intitulado 
“ATIVIDADE FÍSICA E CONTROLE DO COLESTEROL”.  

Nesse contexto, qual opção de diagnóstico e prognóstico você 
escolheria para informar o diretor da empresa?  

A) Os empregados apresentam grande risco de infarto e 
hipertensão arterial, pois o excesso de Lipoproteínas de Alta 
Densidade desencadeia o processo de aterosclerose. 
Aplicar um programa de atividade física com o propósito de 
reduzir os níveis de Lipoproteínas de Alta Densidade e 
aumentar os níveis de Lipoproteína de Baixa Densidade. 

B) As Lipoproteínas de Alta Densidade são consideradas boas 
para a saúde e previne as placas de ateroma. Aplicar um 
programa de atividade física na empresa que auxilie na 
manutenção dos níveis de Lipoproteínas de Alta Densidade 
e evite o desenvolvimento das Lipoproteínas de Baixa 
Densidade. 

C) As Lipoproteínas de Baixa Densidade são consideradas 
boas para a saúde e dificultam a formação de placas de 
ateroma devido a seu baixo peso molecular. Aplicar um 
programa de treinamento que aumente os níveis de 
Lipoproteínas de Baixa Densidade e reduza imediatamente 
os níveis de Lipoproteínas de Alta Densidade. 

D) Os empregados deverão receber um tratamento médico e 
farmacológico para reduzir os níveis de Lipoproteínas de 
Alta Densidade. Aplicar um treinamento físico após a 
intervenção farmacológica com o objetivo de manter ou 
reduzir os níveis de Lipoproteínas de Alta Densidade. 

E) A empresa apresentou boa conduta e preocupação com os 
funcionários realizando esse exame. A contratação do 
profissional de Educação Física será necessária, pois os 
exames apresentaram valores de Lipoproteínas de Alta 
Densidade acima dos recomendados refletindo em um 
péssimo indicador de saúde. Aplicar um programa de 
exercício que reduza os níveis de Lipoproteínas de Alta 
Densidade. 

22. Um sujeito de 42 anos, obeso (123 Kg), Frequência 
Cardíaca de Repouso de 85 batimentos por minuto (bpm) e 
com histórico de cardiopatia (infarto do miocárdio) recebeu 
autorização médica para associar o tratamento 
clínico/farmacológico com um programa de exercício físico. 
A partir dessa constatação, escolha a opção que melhor 
indica a: (1) Frequência Cardíaca Máxima; (2) Frequência 
Cardíaca de Reserva; (3) Zona alvo de exercício 
correspondente a 60% da Frequência Cardíaca de Reserva. 

A) (1) 170-175 bpm; (2) 85-90 bpm; (3) 140-145 bpm. 

B) (1) 170-175 bpm; (2) 85-90 bpm; (3) 55-60 bpm. 

C) (1) 175-180 bpm; (2) 140-145 bpm; (3) 55-60 bpm. 

D) (1) 175-180 bpm; (2) 90-95 bpm; (3) 140-145 bpm. 

E) (1) 175-180 bpm; (2) 90-95 bpm; (3) 55-60 bpm 



 

Saúde do Adulto e do Idoso – EDUCAÇÃO FÍSICA 
 6 

 
03 – FEV – 2013 Residência HUPAA 2013.1 

23. Ao realizar um exame para mensurar a complacência 
vascular, um sujeito de 74 anos recebeu o diagnóstico que 
estava hipertenso (150/70 mmHg) devido ao processo de 
arteriosclerose. Escolha a opção que melhor caracteriza a 
arteriosclerose e os benefícios do exercício aeróbio no 
tratamento dessa patologia. 

A) Arteriosclerose é caracterizada por alterações degenerativas 
nas artérias e arteríolas desencadeando o enrijecimento e 
espessamento vascular. O efeito crônico do exercício 
promoverá neovascularização, liberação de substâncias 
vasodilatadoras devido ao estresse de cisalhamento, 
aumento do consumo de oxigênio e diminuição da 
frequência cardíaca de repouso. 

B) Arteriosclerose é caracterizada por uma constrição 
excessiva das artérias e arteríolas desencadeada pelo 
aumento do tônus simpático. O efeito crônico do exercício 
promoverá maior atividade dos quimiorreceptores e 
barorreceptores com consequente vasoconstrição, aumento 
da frequência cardíaca de repouso e aumento da liberação 
de adrenalina pela adrenal. 

C) Arteriosclerose é caracterizada por uma constrição 
excessiva das artérias e arteríolas desencadeada pelo 
aumento do tônus parassimpático. O efeito crônico do 
exercício promoverá redução do fluxo sanguíneo nos tecidos 
inativos com consequente redirecionamento sanguíneo para 
os tecidos ativos e vasos comprometidos, aumento das 
fibras do tipo IIb e aumento do volume de ejeção em 
repouso.  

D) Arteriosclerose é caracterizada pela redução do fluxo 
sanguíneo arterial devido ao processo de aglomeração de 
lipídios na parede vascular associada oriunda dos maus 
hábitos alimentares e inatividade física. O efeito crônico do 
exercício promoverá maior atividade dos quimiorreceptores 
com consequente vasodilatação, aumento no número e 
tamanho dos vasos, aumento no consumo de oxigênio e 
redução da diferença arteriovenosa de O2. 

E) Arteriosclerose é caracterizada por menor Resistência 
Vascular Periférica desencadeada pela formação de novos 
vasos sanguíneos. O efeito crônico do exercício promoverá 
aumento das Fibras do Tipo I, diminuição da diferença 
arteriovenosa de O2 e aumento do Volume de Ejeção. 

24. O que é diferença arteriovenosa de O2 (a-vO2)? O que 
ocorre durante o exercício?  

A) O2 disponível nas veias. Durante o exercício o O2 venoso 
aumenta pois os tecidos liberam mais CO2. 

B) Diferença entre O2 arterial e O2 venoso. Durante o exercício 
a extração de CO2 arterial pelos tecidos aumenta reduzindo 
a quantidade de CO2 nas veias. 

C) Diferença entre O2 arterial e CO2 venoso. Durante o 
exercício o consumo de O2 aumenta e aumenta quantidade 
de CO2 nas veias.  

D) Diferença entre O2 arterial e O2 venoso. Durante o exercício 
a extração de O2 arterial pelos tecidos aumenta reduzindo a 
quantidade de O2 nas veias. 

E) Diferença entre O2 disponível nas artérias e CO2 arterial. 
Durante o exercício o O2 arterial diminui e os tecidos liberam 
mais CO2 nas artérias. 

 

25. Assinale a opção correta acerca do comportamento da 
Frequência Cardíaca e da Pressão Arterial durante o 
exercício envolvendo pequeno grupamento muscular. 

A) A Pressão Arterial e Frequência Cardíaca aumentam 
expressivamente durante exercício envolvendo pequeno 
grupamento muscular quando comparadas a esforços com 
grande massa muscular acionada. Essa resposta é 
provocada pela vasoconstrição nos músculos inativos, 
aumento da atividade simpática, aumento do débito cardíaco 
e aumento da Resistência Vascular Periférica inativa. 

B) A Pressão Arterial e Frequência Cardíaca diminuem 
expressivamente durante exercício envolvendo pequeno 
grupamento muscular quando comparadas a esforços com 
grande massa muscular acionada. Essa resposta é 
provocada pela vasodilatação nos músculos inativos, 
aumento da atividade parassimpática, diminuição do débito 
cardíaco e diminuição da Resistência Vascular Periférica 
inativa. 

C) A Pressão Arterial e Frequência Cardíaca diminuem 
expressivamente durante exercício envolvendo grande 
massa muscular quando comparadas a esforços com menor 
massa muscular acionada. Essa resposta é provocada pela 
vasoconstrição nos músculos ativos, aumento da atividade 
simpática, aumento do débito cardíaco e aumento da 
Resistência Vascular Periférica ativa. 

D) A Pressão Arterial e Frequência Cardíaca aumentam 
expressivamente durante exercício envolvendo grande 
massa muscular quando comparadas a esforços com menor 
massa muscular acionada. Essa resposta é provocada pela 
vasodilatação nos músculos ativos, aumento da atividade 
simpática, aumento do débito cardíaco e redução da 
Resistência Vascular Periférica inativa. 

E) A Pressão Arterial e Frequência Cardíaca aumentam 
expressivamente durante exercício envolvendo grande 
massa muscular quando comparadas a esforços com menor 
massa muscular acionada. Essa resposta é provocada pela 
vasodilatação nos músculos ativos, aumento da atividade 
parassimpática, redução do débito cardíaco e aumento da 
Resistência Vascular Periférica. 

26. Marque a opção incorreta. 

A) A falta de atividade física regular é entendida como um fator 
de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não 
transmissíveis. 

B) O aumento nas prevalências de excesso de peso nas 
populações é influenciado pela falta da prática regular de 
atividade física. 

C) A criação de políticas públicas como a Política Nacional de 
Promoção da Saúde (2006) contribuem para o estímulo a 
promoção de atividades físicas comunitárias e com isso 
favorecem o aumento das prevalências de indivíduos 
fisicamente inativos.  

D) Os primeiros estudos que tratam sobre a epidemiologia da 
atividade física surgiram no século passado. 

E) O estímulo a adoção de um estilo de vida mais ativo deve 
começar a ser incentivada na população desde a infância, 
até a 3º idade. 
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27. Um sujeito foi submetido a um protocolo de exercício 
incremental na esteira rolante. O primeiro estágio do teste 
teve uma velocidade correspondente a 6 km/h e os estágios 
subsequentes tiveram um aumento equivalente de 1 km/h 
até a exaustão. A velocidade de 9 km/h correspondeu a 25% 
do Consumo Máximo (VO2max); a velocidade de 12 km/h 
correspondeu a 50% do VO2max; a velocidade de 14 km/h 
correspondeu a 75% do VO2max; a velocidade de 16 km/h 
correspondeu a exaustão (VO2max). Acerca da informação 
acima proposta, julgue os itens abaixo: 

I. Pressão Arterial Sistólica aumenta em todos os estágios; 

II. Pressão Arterial Sistólica aumenta até 25% do VO2max e se 
mantém até o último estágio; 

III. Pressão Arterial Diastólica aumenta em todos os estágios; 

IV. Pressão Arterial Diastólica se mantém estável ou diminui até 
o último estágio; 

V. Volume de Ejeção aumenta em todos os estágios; 

VI. Volume de Ejeção aumenta até 50% do VO2max e se 
mantém até o último estágio; 

VII. A Diferença Arteriovenosa de O2 aumenta em todos os 
estágios; 

VIII. A Diferença Arteriovenosa de O2 se mantém estável ou 
diminui até o último estágio; 

IX. A Frequência Cardíaca aumenta em todos os estágios; 

X. A Frequência Cardíaca aumenta até 75% do VO2max e se 
mantem estável até o último estágio. 

Marque a opção correta a respeito das adaptações da Pressão 
Arterial Sistólica e Diastólica, Volume de Ejeção, Diferença 
Arteriovenosa de O2 e Frequência Cardíaca em cada estágio:  

A) I, III, V, VII e IX 

B) II, IV, VI, VIII e X 

C) I, IV, V, VIII e X 

D) I, IV, VI, VII e IX  

E) II, III, V, VII e X 

28. Em uma cidade no interior do Estado de Alagoas com 
350.000 habitantes, verifica-se que 85% desta população 
vive na zona urbana e os 15% restante na zona rural. A base 
da economia da zona urbana deste município esta 
determinada pela presença do Comércio muito desenvolvido 
que emprega mais da metade da população 
economicamente ativa, já os indivíduos que residem na zona 
rural, tem sua economia pautada na agricultura altamente 
mecanizada. No ano de 2012 foi realizada uma pesquisa 
com amostras representativas tanto para a população da 
zona rural quanto da zona urbana e ficou evidenciado uma 
prevalência de inatividade física de 28% tanto na população 
da zona urbana quanto na população da Zona Rural.       
Pode-se atribuir este resultado a: 

A) Os níveis de escolaridade da população da zona urbana ser 
mais elevado do que o da zona rural.  

B) Tanto as atividades no comércio, quanto as atividades na 
agricultura mecanizada requisitarem pouco esforço físico. 

C) Os serviços de saúde atenderem suficientemente ambas as 
populações. 

D) Os hábitos alimentares de ambas as populações serem 
equivalentes. 

E) O maior número de habitantes na zona urbana da cidade. 

29. Dados os itens abaixo tendo como referência a temática 
epidemiologia da atividade física, 

I. O perfil econômico é um determinante para os níveis de 
atividade física no trabalho das populações. 

II. O nível de atividade física no lazer não é influenciado pelo 
sexo dos indivíduos. 

III. A inatividade física pode ser considerada como um fator de 
proteção à saúde das pessoas. 

IV. O Desenho urbano pode assumir tanto uma característica de 
barreira quanto de facilitador para a prática regular de 
atividade física. 

verifica-se que estão corretos apenas 

A) I, II, III e IV. 

B) I, III e IV. 

C) I, II e IV. 

D) I e IV. 

E) II, III e IV. 

30. A obtenção de um consentimento informado adequado dos 
participantes antes do teste de esforço e da participação em 
um programa de exercícios constitui uma importante 
consideração ética e legal. Um formulário de consentimento 
deve incluir:  

I. Finalidade e Explicação do Teste; 

II. Benefícios a serem esperados; 

III. Responsabilidade dos participantes; 

IV. Responsabilidade de quem aplica o teste; 

V. Liberdade de Consentimento. 

Verifica-se que estão corretos os itens: 

A) I, II e V, apenas. 

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

C) I e V, apenas. 

D) I, IV e V, apenas. 

E) I e II, apenas. 

31. Dados os hormônios responsáveis pelo processo de 
ANABOLISMO e CATABOLISMO celular respectivamente, 

I. Testosterona; 

II. Hormônio do Crescimento (GH); 

III. Estrogênio; 

IV. Insulina; 

V. Cortisol; 

VI. Glucagon; 

VII. Adrenalina. 

verifica-se que estão corretos apenas 

A) I e III. 

B) I e V. 

C) III e IV. 

D) V e VII. 

E) II e VI. 
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32. Um sujeito sedentário de 35 anos foi submetido a um 
treinamento com duração de 1 mês, 4 dias/semana, 
intensidade baseada em 70-80% de uma repetição máxima 
(1RM). Antes e após o treinamento foi realizado um teste de 
1RM. Na primeira avaliação no supino reto o indivíduo 
levantou 30 Kg (1RM) e após o treinamento 50 Kg (1RM). A 
partir dessas afirmações, qual foi a principal adaptação 
orgânica que o indivíduo obteve para melhorar seu nível de 
força nesse período? 

A) hiperplasia muscular 

B) hipertrofia muscular 

C) maior disponibilidade energética 

D) maior ativação neuromuscular  

E) adaptação enzimática 

33. A mitocôndria é um(a)... 

I. organela celular responsável pela produção de energia 
aeróbia, 

II. transportador celular que permite a entrada de glicose e 
AGL para energia anaeróbia, 

III. canais protéicos que permitem a propulsão de H+ para 
ressíntese de ADP+PI = ATP, 

IV. organela celular responsável pela produção de energia 
anaeróbia, 

V. substância capaz de estocar e liberar grande quantidade de 
ATP na célula, 

 

e tem a função de... 

 

VI. completar a oxidação dos substratos energéticos 
(carboidratos, gordura e proteínas) e formar NADH e FADH 
para a produção subsequente de ATP na cadeia de 
transporte de elétrons 

VII. produzir energia utilizando preferencialmente o glicogênio 
muscular e os lipídios pelo processo de β oxidação 

VIII. produzir durante as reações enzimáticas, inúmeros íons H+ 
para ligar-se ao O2 e formar consequentemente H2O para 
evitar a desidratação  

IX. remover subprodutos tóxicos formados pelaos substratos 
energéticos (carboidratos, gordura e proteínas) durante a 
resíntese de energia 

 

e formar... 

 

X. 38 ATP. 

XI. 40 ATP. 

XII. 35 ATP. 

XIII. 36 ATP. 

Verifica-se que estão corretas: 

A) I, VI e X. 

B) II, VII e XI. 

C) III, VIII e XII. 

D) IV,VIII e XIII. 

E) IV, IX e XIII. 

 

34. O ácido lático é um metabólito formado no processo de... 

I. Lipólise. 

II. Glicólise anaeróbia. 

III. Proteólise. 

IV. Fosfagênio. 

V. Glicólise aeróbia. 

A última reação necessária para a formação do lactato depende 
da atividade enzimática da ... 

VI. Piruvato Desidrogenase 

VII. Lactato Desidrogenase 

VIII. Creatina Quinase 

IX. Fosfofrutoquinase 

X. Acetil Coenzima A 

O tamponamento do lactato é necessário para...  

XI. diminuição do pH sanguíneo aumentando a formação de 
ânion Lactato. O principal mecanismo de tamponamento é 
por meio da suplementação de bicarbonato de sódio que 
causa aumento na formação de H2CO3 (ácido carbônico). 

XII. aumentar o pH eliminando o excesso de ânion Lactato. A 
ação ocorre por meio da inativação de enzimas glicolíticas 
que evitam a glicogenólise e consequentemente o processo 
de formação de lactato. 

XIII. tornar o sangue mais ácido aumentando a formação de 
ânion Lactato. O lactato diminui o pH sanguíneo devido ao 
excesso de H+  e isso é importante para ativar as enzimas 
glicolíticas. 

XIV. aumentar o pH sanguíneo eliminando o excesso de H+. O 
principal mecanismo é a hiperventilação que causa, além do 
aumento da PO2 (oxidação), uma excreção anormal de 
dióxido de carbono (CO2). 

Verifica-se que estão corretas: 

A) I, X e XII 

B) II, IX e XIII 

C) III, VIII e XI 

D) IV, VI e XIV 

E) V, VII e XIV 

35. Levando em consideração uma investigação detalhada do 
comprometimento articular, das capacidades funcionais, e 
de outras patologias, o programa de exercícios para um 
individuo com artrite deve ser organizado segundo a 
“Pirâmide de Exercícios”, tendo como base a sequência: 

A) Amplitude de movimento e alongamento, fortalecimento 
muscular, exercícios aeróbios, recreação. 

B) Fortalecimento muscular, exercícios aeróbios, recreação 
amplitude de movimento e alongamento.  

C) Amplitude de movimento e alongamento, exercícios 
aeróbios, recreação, fortalecimento muscular. 

D) Fortalecimento muscular, recreação, exercícios aeróbios, 
amplitude de movimento e alongamento. 

E) Exercícios aeróbios, recreação, amplitude de movimento e 
alongamento, fortalecimento muscular. 
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36. As recomendações para minimizar a incidência de 
complicações musculoesqueléticas e cardiovasculares 
durante os programas de aptidão para adultos e de 
reabilitação cardíaca fundamentada nos exercícios incluem  

A) Liberação e acompanhamento médico, plano de 
emergência, promoção da educação dos participantes, 
intensidade dos exercícios devem inicialmente ser de leve a 
moderada, monitorização ECG para participantes 
selecionados, procedimentos apropriados de aquecimento e 
volta à calma, preocupação com a temperatura ambiente. 

B) Liberação e acompanhamento médico, plano de 
emergência, promoção da educação dos participantes, 
intensidade dos exercícios devem inicialmente ser de leve a 
moderada, incentivo à competição nos jogos recreativos, 
procedimentos apropriados de aquecimento e volta à calma. 

C) Plano de emergência, promoção da educação dos 
participantes, intensidade dos exercícios devem inicialmente 
ser de leve a moderada, monitorização ECG para 
participantes selecionados, procedimentos apropriados de 
aquecimento e volta à calma. 

D) Liberação e acompanhamento médico, plano de 
emergência, promoção da educação dos participantes, 
intensidade dos exercícios devem inicialmente ser de leve a 
moderada, monitorização ECG para participantes 
selecionados, procedimentos apropriados apenas no 
aquecimento. 

E) Liberação e acompanhamento médico, plano de 
emergência, promoção da educação dos participantes, 
intensidade dos exercícios devem inicialmente ser de leve a 
moderada, para participantes selecionados, procedimentos 
apropriado apenas na volta à calma. 

37. São modalidades de Testes utilizados para mensurar a 
Aptidão Cardiorrespiratória. 

I. Teste de Campo (caminhar ou correr durante 12 minutos). 

II. Teste do Degrau. 

III. Cicloergômetros freados mecanicamente. 

IV. Esteiras rolantes. 

Verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I, II, III e IV. 

B) I, apenas. 

C) II, III e IV, apenas. 

D) II e III apenas. 

E) I, II e III, apenas. 

38. A respeito da temática “medidas e avaliação para prescrição 

de exercícios”, marque a opção correta: 

A) A avaliação tempo de reação é essencial em qualquer 
protocolo de avaliação física. 

B) Os questionários devem ser aplicados após as execuções 
dos testes. 

C) A temperatura local ideal par aplicação de teste deve ser de 
12º a 15º. 

D) Um protocolo de avaliação deve contemplar: a endurance 
cardiorrespiratória, composição corporal, a endurance e a 
força muscular, e a flexibilidade. 

E) Os testes máximos podem ser aplicados a qualquer 
indivíduo ou grupo populacional. 

39. A respeito da adaptação do corpo aos exercícios físicos, 
marque a opção correta: 

A) A freqüência cardíaca em repouso é mais alta no individuo 
que se exercita.  

B) Durante o esforço submáximo ao longo do exercício, a 
quantidade de ar ventilada é maior do que a das pessoas 
treinadas. 

C) O VO2 máximo se eleva de forma significativa com a prática 
de levantamento de pesos. 

D) O destreinamento provoca alterações rápidas e importantes 
na aptidão cardiovascular e, numa menor extensão, na força 
e volume musculares. 

E) Com a prática de exercícios aeróbios, acontece a diminuição 
no número de capilares circundando cada célula muscular. 

40. Em relação ao tema envelhecimento e exercícios físicos é 
correto afirmar que: 

A) A condição pulmonar do idoso não modifica com 
treinamento aeróbio. 

B) Que o exercício físico não tem nenhuma relevância sobre os 
sintomas da menopausa. 

C) O débito cardíaco máximo é atingido em um ritmo de 
exercício mais baixo e em uma frequência cardíaca máxima 
mais baixa do que uma pessoa mais jovem. 

D) O processo de diminuição de minerais ósseos ocorre mais 
rápido nos homens do que nas mulheres. 

E) A demografia do envelhecimento é indiferente de um grupo 
étnico para outro. 

41. Deve-se considerar em um programa de exercícios na 
prevenção ou no tratamento da osteoporose: 

I. Princípio da especificidade. 

II. Principio da reversibilidade. 

III. Princípio da sobrecarga 

IV. Princípio dos valores iniciais. 

V. Princípio dos retornos diminuídos. 

Verifica-se que estão corretos 

A) I e III, apenas. 

B) I, II, III, IV e V. 

C) I, II e V, apenas. 

D) III, IV e V, apenas. 

E) II, III e IV, apenas. 

42. São indicações para interromper um teste de esforço: 

I. Angina de moderada a intensa; 

II. Desejo de parar do indivíduo; 

III. Taquicardia ventricular sustentada; 

IV. Sinais de perfusão precária (cianose ou palidez) 

Verifica-se que estão corretos os itens: 

A) I, II e III, apenas. 

B) I, II e IV, apenas. 

C) I e IV. apenas. 

D) I, III e IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 
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43. Considere a elaboração de um programa de exercícios para 
uma pessoa idosa portadora de Diabetes tipo I. As ações a 
serem realizadas com esse indivíduo estão classificadas 
como sendo: 

A) Primária e secundária. 

B) Primária, secundária, terciária. 

C) Secundária e terciária. 

D) Primária e terciária. 

E) Apenas terciária. 

44. Dentre assertivas abaixo, 

I. Fiscalizar a execução financeira dos recursos aplicados para 
a de promoção da atividade física para as comunidades.  

II. Realizar pesquisas a fim de coletar informações sobre os 
níveis de atividade física em grandes populações ou em 
populações específicas. 

III. Identificar e analisar as barreiras e facilitadores para a 
prática de atividade física. 

IV. Propor alterações nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 
os Cursos de Bacharelado em Educação Física. 

V. Relacionar os níveis de atividade física da população com as 
doenças crônicas não-transmissíveis. 

quais fazem referência à objetivos da epidemiologia da atividade 
física? 

A) II, III e V, apenas. 

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

C) I, II, III e V, apenas. 

D) I, II e IV, apenas. 

E) II, III, IV e V, apenas. 

45. A avaliação dos níveis de atividade física pode ser realizada 
por diferentes métodos/técnicas. Atualmente, uma das mais 
utilizadas é o questionário. Marque a alternativa incorreta 
sobre a indicação da utilização dos questionários para 
avaliar nível de atividade física. 

A) Os questionários são indicados para estudos com grandes 
populações.  

B) Os questionários são indicados por serem de fácil manuseio 
pelo pesquisador. 

C) Os questionários são indicados por apresentarem baixo 
custo na sua aplicação. 

D) Os questionários são indicados por possibilitarem a 
identificação dos níveis de atividade física de maneira 
rápida.  

E) Os questionários são indicados por terem maior precisão na 
apresentação dos resultados quando comparados com os 
demais métodos/técnicas. 

46. Diversos componentes podem influenciar no controle de 
equilíbrio de um adulto, exceto:  

A) Sinergias de reação músculo-postural. 

B) Sistema visual, vestibular e somato-sensorial. 

C) Morfologia corporal. 

D) Força Muscular. 

E) Sistema perceptivo. 

 

47. “Para pessoas adultas, desde 1972, diferentes organizações 
científicas, principalmente dos EUA, vêm estabelecendo 
recomendações formais em relação à prática regular de 
atividades físicas” (FLORINO & HALLAL, 2011, p.65). 
Segundo os autores, o Colégio Americano de Medicina do 
Esporte (ACSM), é uma das entidades mais respeitadas na 
normatização de recomendações para a prática regular de 
atividade física. Sendo assim, assinale a opção incorreta 
sobre recomendações para a prática regular de atividade 
física para adultos: 

A) Devem participar de atividades físicas de intensidade 
moderada por no mínimo 30 minutos em pelo menos 5 dias 
da semana. 

B) Devem participar de atividades físicas de intensidade 
vigorosa por no mínimo 20 minutos em pelo menos 3 dias da 
semana. 

C) Devem participar de atividades de baixa intensidade por no 
mínimo 10 minutos em pelo menos 2 dias da semana.   

D) Devem realizar pelo menos 2 vezes na semana atividades 
que mobilizem grandes grupos musculares capazes de 
manter e melhorar a força e resistência muscular. 

E) Devem manter um estilo de vida fisicamente ativo. 

48. Dados os itens abaixo referentes à temática Tempo de 
Reação (TR), 

I. O tempo de reação pré-motora é aquele que surge entre o 
aparecimento do sinal e a primeira indicação de atividade 
elétrica nos músculos para realizar a tarefa motora.  

II. O tempo de reação motora é aquele que surge entre a 
primeira indicação de atividade elétrica e o início do 
movimento. 

III. Tempo de descarga motora é a diferença de tempo entre a 
atividade do córtex motor e a primeira indicação de atividade 
elétrica nos músculos para realizar a tarefa motora. 

IV. O tempo de reação fracionado é a soma do tempo de reação 
pré-motora e o tempo de descarga motora. 

V. O tempo de recepção é a soma do tempo de integração 
motora e o tempo de descarga motora. 

verifica-se que estão corretos 

A) III, IV e V, apenas. 

B) I, II e III, apenas. 

C) I, II e IV, apenas. 

D) I, II e V, apenas. 

E) II, III e IV, apenas. 

49. Assinale a alternativa que apresente apenas fatores 
ambientais que influenciam o nível de atividade física das 
populações nas cidades.  

A) Presença de calçadas, acessibilidade e presença de áreas 
verdes.  

B) Segurança, acessibilidade e idade. 

C) Presença de calçadas, presença de ciclovias e condições de 
saúde 

D) Presença de áreas verdes, estética e idade.  

E) Iluminação, segurança e escolaridade. 
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50. De acordo com Gallahue e Ozmun (2005), uma das maiores 
preocupações na vida do idoso são as quedas, visto que, 
elas podem comprometer significativamente a autonomia do 
mesmo e levar até a morte. De acordo com a referência 
acima, qual das opções abaixo não representa um fator de 
risco para quedas em pessoa idosa? 

A) Precisão. 

B) Medicação. 

C) Diminuição das habilidades visuais. 

D) Diminuição da força muscular. 

E) Lentidão do tempo de reação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


