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A vida sedentária, as dietas gordurosas e a obesidade estão fazendo que doenças típicas  
de adultos comecem a manifestar- se em crianças e adolescentes. Entre elas está o colesterol  
alto,  uma  ameaça  à  saúde  do  coração.  Como  o  seu  surgimento  precoce  é  um  fenômeno  
verificado  nos  últimos  anos,  faltam  estudos  epidemiológicos  mais  amplos.  Os  especialistas  
tampouco estabeleceram os níveis aceitáveis em meninos e meninas – os parâmetros utilizados  
são os mesmos aplicados aos adultos.

Uma  das  primeiras  pesquisas  revelou  que  25%  da  população  infantil  brasileira  
apresentavam níveis elevados de colesterol. O dado preocupa, mas deve ser lido com cautela, já  
que os pesquisadores não analisaram a condição clínica dos participantes – um aspecto essencial  
em  se  tratando  de  crianças  atendidas  num  laboratório  de  análises,  e  não  escolhidas  
aleatoriamente. O mérito do trabalho está mais em chamar a atenção para o problema.

O acúmulo de gordura no sangue é consequência direta da enorme mudança de hábitos  
ocorrida em todos os níveis sociais. Uma das mais drásticas aconteceu na dieta. Em dez anos, o  
arroz, o feijão e a salada praticamente desapareceram do prato das crianças brasileiras. Foram  
substituídos  pelos  hambúrgueres  e  batata  frita.  Assim,  a  alimentação  ganhou  excesso  de  
gorduras saturadas e de proteínas, o que eleva as taxas de colesterol.

Além disso, em decorrência do corre-corre quotidiano, fazer uma refeição deixou de ser  
um hábito  controlado  pelos  pais  para  transformar-se,  na  maioria  das  vezes,  numa  atividade  
solitária diante da televisão ou da tela de um computador.

Contribui ainda para o aumento do colesterol em crianças o sedentarismo. Estima-se que  
apenas um terço delas pratique mais de meia hora diária de atividades físicas moderadas. Elas  
deixaram de brincar ao ar livre, para ficar na frente da televisão ou do computador.

(Adaptado de Giuliana Bergamo, Veja, 17 de agosto de 2005, p. 110-111)

01. O texto permite concluir que a solução para o problema nele apontado está
a) Na diminuição dos afazeres diários, para que a hora da alimentação transcorra em calma.
b) Na divulgação,  até mesmo em programas da televisão,  dos riscos oferecidos à saúde por 
certos hábitos.
c) No estabelecimento de parâmetros médicos ideais para diagnosticar problemas de saúde em 
crianças.
d) Em uma dieta equilibrada e saudável, além de atividade física regular.

02. É correto afirmar que o 2º parágrafo do texto constitui
a) Conclusão antecipada das afirmativas anteriores.
b) Ressalva a afirmativas desenvolvidas no 1º parágrafo.
c) Exemplo que confirma os dados apresentados a seguir.
d) Reforço ao que foi discutido no 1º parágrafo, por ser repetitivo.

03. "... faltam estudos epidemiológicos mais amplos." (1º parágrafo)
A afirmativa acima tem como causa o fato de que
a) As altas taxas de colesterol podem tornar-se ameaça à saúde do coração.
b) 25% da população infantil brasileira apresentam altos níveis de colesterol.
c) Foi detectado acúmulo de gordura nos exames realizados em laboratórios.
d) Só recentemente os médicos começaram a perceber altas taxas de colesterol em crianças.

04. "– os parâmetros utilizados são os mesmos aplicados aos adultos." (final do 1º parágrafo).
O travessão introduz, considerando-se o contexto
a) segmento explicativo da afirmativa anterior.
b) a enumeração de fatos pertinentes ao desenvolvimento.



c) uma afirmativa incoerente, por contrariar o sentido da anterior.
d) a reprodução exata de uma informação de caráter científico.

05.  "...  já  que  os  pesquisadores  não  analisaram a  condição  clínica  dos  participantes." (2º 
parágrafo) O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o do grifado acima está na frase:
a) Entre elas está o colesterol alto ...
b) Uma das mais drásticas aconteceu na dieta.
c) ... o que eleva as taxas de colesterol.
d) ... praticamente desapareceram do prato das crianças brasileiras.

06. "...que doenças típicas de adultos  comecem a manifestar-se em crianças e adolescentes."  
(início do texto). O verbo flexionado no mesmo tempo e modo do grifado acima está na frase:
a) ...que 25% da população infantil brasileira apresentavam níveis elevados de colesterol.
b) Assim, a alimentação ganhou excesso de gorduras saturadas e de proteínas ...
c) Contribui ainda para o aumento do colesterol em crianças o sedentarismo.
d) ...que  apenas  um  terço  delas  pratique  mais  de  meia  hora  diária  de  atividades  físicas  
moderadas.

07. A concordância está feita corretamente na frase:
a) Refeições saudáveis, com base em verduras e legumes, além da prática de exercício físico,  
reduz o risco de doenças cardíacas.
b) Com as comodidades da vida moderna, ocorreram mudanças de hábitos alimentares em todos 
os níveis sociais.
c)  A prática  diária  de esportes nem sempre são suficientes  para controlar  os  altos  níveis  de 
colesterol em jovens.
d) Um dos maiores problemas atuais das crianças estão na falta de controle do hábito de comer 
diante da televisão ou do computador.

08. O verbo flexionado corretamente está grifado na frase:
a) Tornou-se necessário proteger o ecossistema marinho para que não lhe sobrevissem danos 
irreparáveis.
b) Policiais de defesa do meio ambiente reteram as redes que seriam usadas pelos pescadores.
c)  Povos  indígenas  sempre  sobreviveram  dos  recursos  naturais,  sem  a  destruição  do  meio 
ambiente.
d) Autoridades responsáveis pela preservação de refúgios marinhos receiavam sua exploração 
comercial predatória.

09. Há palavras escritas de modo INCORRETO na frase:
a) Quilômetros abaixo da superfície marinha, na ausência de luz solar, animais retiram energia de 
orifícios vulcânicos.
b) A suspensão provisória de redes de arrasto no mar profundo conta com o respaldo de países 
em desenvolvimento.
c) É necessária a prevenção da ocorrência de danos irreversíveis ao equilíbrio ambiental existente 
no mar profundo.
d) Alguns países querem restrinjir a expanção da pesca no fundo do mar, porém essa atividade 
parece ampliar-se por interesses comerciais.

10. As palavras que recebem acento gráfico pela mesma norma gramatical estão reunidas em
a) transferência, série, contrário.
b) fácil, veículos, tecnológica.
c) tecnológicos, médio, possível.
d) eletrônico, automóvel, rápido.



GABARITO

01. D
Comentário: Depois de tudo que foi exposto é possível inferir que a melhor forma de combater o 
sedentarismo e tentar controlar os problemas da obesidade é introduzir na rotina uma alimentação 
saudável acompanhada de exercícios físicos.

02. B

03. D
Comentário: “Como o seu  surgimento  precoce é  um fenômeno verificado  nos últimos anos,  
faltam estudos epidemiológicos mais amplos.” Esse fragmento do texto justifica a resposta.

04. A
Comentário: "...os parâmetros utilizados são os mesmos aplicados aos adultos.”  O fragmento 
explica a incerteza dos dados uma vez que ainda não há pesquisa especifica para crianças.

05. C
Comentário: ambos os verbos são transitivos diretos e apresentam como complemento um objeto 
direto.

06. D
Comentário:  O  verbo  está  conjugado  no  presente  do  subjuntivo  assim  como  “pratique”  na 
alternativa D – ambos indicam hipótese.

07. B
Comentário: Na concordância verbal o verbo deve concordar com o sujeito, e na concordância 
nominal há uma relação de gênero e número entre substantivos e adjetivos.
a) Refeições saudáveis, com base em verduras e legumes, além da prática de exercício físico,  
REDUZEM o risco de doenças cardíacas.
b) A prática diária de esportes nem sempre É SUFICIENTE para controlar  os altos níveis de 
colesterol em jovens.
c) Um dos maiores problemas atuais das crianças ESTÁ na falta de controle do hábito de comer 
diante da televisão ou do computador.

08. C
Comentário: 
a) Tornou-se necessário proteger o ecossistema marinho para que não lhe sobreviessem danos 
irreparáveis.
b) Policiais de defesa do meio ambiente retiveram as redes que seriam usadas pelos pescadores.
d) Autoridades responsáveis pela preservação de refúgios marinhos receavam sua exploração 
comercial predatória.

09. D
Comentário: Questão que exige a consulta ao dicionário - restringir a expansão

10. A
Comentário: Todas as palavras da alternativa A são paroxítonas terminadas em ditongo.


