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1- (G1 - cps 2006)  O primeiro Rei Momo Brasileiro foi feito de papelão em 1932 e, até 1988, quando no 
Rio de Janeiro, por lei, foi liberado o peso dos candidatos, os reis Momos tinham, no mínimo, 150 kg.

(Adaptado de http://www.ivt-rj.net/caderno/anteriores/4/hitstorico/vargas.htm)

 O combate à obesidade, na sociedade contemporânea, vem sendo estimulado, pois o excesso de 
gordura e/ou de peso pode predispor a problemas de saúde como diabetes e hipertensão. No entanto, é 
importante lembrar que na origem da obesidade podem estar envolvidos fatores metabólicos, genéticos 
e comportamentais. Algumas pesquisas estão sendo realizadas e apontam para o fato de que no tecido 
adiposo da área abdominal foi encontrada anomalia em um grupo responsável pelo receptor 
adrenérgico beta-3, associado com a obesidade. Há suspeitas também de existirem várias diferenças nas 
mitocôndrias dos obesos que podem ser relacionadas à obesidade.

(Adaptado de http://www.psiqweb.med.br/infantil/obesid2.html)

 

Um grupo de estudantes, após leitura do texto, fez os seguintes comentários:

 



I - O obeso é o único responsável pelo seu excesso de peso, pois a falta de controle, a 
indolência e a gula são seus atributos principais.
II - A tendência à obesidade pode ser facilitada ou dificultada pelos aspectos culturais e 
comportamentais da pessoa.
III - Alterações genéticas, ausência de atividade física, comportamento alimentar 
alterado e inadequado podem provocar obesidade.
 
É cientificamente válido afirmar o que se apresenta em apenas 
a) I.   
b) II.   
c) III.   
d) I e III.   
e) II e III.   
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2- Para se ter uma saúde perfeita e equilibrada é importante, além 
de atividades físicas regulares, uma alimentação variada e 
balanceada. Dentre as alternativas a seguir, procure assinalar 
aquela que reúne os argumentos a serem adotados para alcançar 
os objetivos propostos: 



a) Os alimentos só são formados por elementos químicos inorgânicos 
que seguem destinos diferenciados no metabolismo celular que 
caracteriza nosso corpo.   
b) Os alimentos só suprem as necessidades do metabolismo celular de 
construção de nosso organismo.   
c) É através dos alimentos que chegam importantes substâncias para o 
funcionamento adequado do nosso organismo, mantendo-o sadio e 
livre de doenças.   
d) Os alimentos sempre são ricos em glicídios, lipídios, proteínas, 
vitaminas e sais minerais.   
e) A dieta pobre em fibras, cereais e açúcares apresenta sempre 
substâncias energéticas essenciais aos seres vivos.   
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Nas últimas décadas, como uma forma de tentar obter um corpo mais saudável, 
com musculatura mais desenvolvida e capacitação física ideal, houve uma explosão 
do número de academias de ginástica no nosso país.
Por outro lado, ocorreu também o aumento da utilização de suplementos 
nutricionais, tais como vitaminas, minerais, aminoácidos e o uso de outros produtos 
químicos, os anabolizantes, ou "bombas" como também são chamados, que em 
termos mais simples, favorecem o desenvolvimento muscular, reduzem a 
quantidade de gordura e fortalecem os ossos.
Embora muita gente não saiba, os anabolizantes têm uso na medicina, para casos de 
tratamento de doenças como anemia, alguns tipos de câncer, casos de reposição 
hormonal, atrofias musculares causadas por certos tipos de doenças ou acidentes 
traumáticos, osteoporose, deficiência de crescimento, problemas hormonais 
masculinos etc. Entretanto, esses somente são ministrados em doses terapêuticas e 
necessitam sempre de prescrição médica para serem adquiridos.
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Sobre o assunto da boa forma física associada ao uso de substâncias químicas, as seguintes afirmativas 
foram feitas.
I. O uso de anabolizantes é frequente entre os homens, pois nas mulheres seus efeitos são neutralizados 
pelos hormônios femininos.
II. O tecido muscular liso constitui a maior parte da musculatura voluntária do corpo humano e é 
diretamente afetado pelo uso dos anabolizantes.
III. Os anabolizantes atuam nas fibras dos músculos favorecendo uma maior síntese proteica nos 
ribossomos, o que fará com que as fibras aumentem consideravelmente de tamanho.
IV. A utilização de suplementos nutricionais, anabolizantes etc., durante as atividades físicas aeróbicas 
estimula a duplicação dos glóbulos vermelhos, que atuam no transporte dos gases respiratórios.
 
Tomando como referência o que se conhece da fisiologia humana, pode-se considerar que estão corretas: 
a) todas as afirmativas.   
b) nenhuma das afirmativas.   
c) apenas três das afirmativas.   
d) apenas duas das afirmativas.   
e) apenas uma das afirmativas.
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 "Pesquisas de laboratório feitas com animais têm demonstrado benefícios radicais de uma 
abordagem que os cientistas chamam de restrição calórica. Ratos, macacos e outros animais 
submetidos a uma dieta com apenas metade das calorias fornecidas por sua alimentação 
normal não apenas se livram das doenças associadas à velhice como conseguem manter a 
aparência mais jovem. Eufóricos com os resultados obtidos com a restrição calórica em suas 
cobaias, os próprios cientistas estão adotando o mesmo padrão alimentar de quase privação 
calórica. Os alimentos têm a quantidade drasticamente diminuída, porém nem todos da mesma 
maneira. Açúcares e carboidratos são praticamente banidos da dieta, mas são mantidas as 
fontes de proteína, gorduras e vitaminas. Se os resultados de longevidade obtidos com cobaias 
puderem ser reproduzidos em seres humanos, a vida poderia ser prolongada para cerca de 150 
anos. Os efeitos da restrição calórica sobre a duração da vida humana não puderam ainda ser 
medidos. No entanto, diversas pesquisas destinadas a aferir a melhoria na saúde de pessoas 
que passam a comer muito menos estão em andamento nos Estados Unidos".

(Revista"Veja". Viver mais de boca fechada. Edição 1837. 21 jan. 2004)
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Sobre os efeitos da restrição calórica sobre o organismo humano, dois estudantes fizeram as 
seguintes afirmações:

I. Com a redução dos nutrientes responsáveis para a obtenção de energia, o corpo humano 
consumiria, inicialmente, suas substâncias de reserva, como por exemplo, o glicogênio.
II. O organismo humano, mesmo em uma dieta de restrição calórica, continua produzindo 
parte das substâncias de que necessita, como por exemplo, os aminoácidos, as vitaminas A, E 
e B12.
III. Na restrição calórica, o organismo humano se coloca em uma atitude de economia de 
combustível e acelera rapidamente seu metabolismo a fim de estocar a maior quantidade de 
nutrientes possível.
 

11



Está correto o contido em 
a) I, apenas.   
b) II, apenas.   
c) I e III, apenas.   
d) II e III, apenas.   
e) I, II e III.   
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