
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS DA REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR, PULMONAR E METABÓLICA  
 

Com base na leitura e análise das informações encontradas no artigo: “Effects of 

Interrupting Sedentary Behavior With Short Bouts of Moderate Physical Activity on 

Glucose Tolerance in Children With Overweight and Obesity: A Randomized Crossover 

Trial”, responda as questões 1 a 10: 
 
1. É bem conhecido que o exercício físico modula a homeostase da glicose, com base 

nas assertivas abaixo, assinale a alternativa correta: 
I – Os efeitos do exercício sobre a homeostase da glicose são mantidos mesmo que 

tardiamente (dias), depois da interrupção do exercício; 
II – Estudos em adultos e crianças com IMC normal mostram efeitos a curto prazo na 

homeostasia da glicose; 
III – O tempo em que as crianças permanecem em estado sedentário (inativas fisicamente) 

está diretamente relacionado com o desenvolvimento de alterações no metabolismo da 
glicose e consequentemente na sua homeostase; 

IV – O exercício físico aumenta o transporte de glicose para o meio intracelular, melhorando a 
sensibilidade a insulina com consequências no controle da glicemia. 

 
a) apenas I, II e III estão corretas 
b) apenas II, III e IV estão corretas 
c) apenas I, III e IV estão corretas 
d) apenas I, II e IV estão corretas 
e) todas estão corretas. 

2. De acordo com as informações apresentadas no artigo, parece ser importante realizar 
pequenas interrupções no comportamento sedentário para melhorar a homeostase da 
glicose, com base nestas informações, um dos desfechos principais que serão avaliados 
no presente artigo é testar se: 

a) o exercício reduz o peso corporal das crianças  
b) o exercício aumenta os  valores de insulina  
c) o exercício aumenta os valores de peptídeo C  
d) o exercício melhora a sensibilidade da insulina durante o teste de tolerância a glicose  
e) o exercício melhora a capacidade funcional.  
 
3. Trata-se de um ensaio clínico randomizado cruzado, o que diminui a variabilidade 
entre os sujeitos, neste delineamento de estudo é necessário um período de “wash out” 
(intervalo entre os protocolos) para não haver influência dos protocolos nos desfechos 
avaliados. Analisando este aspecto responda a assertiva correta: 
 
a) o período de “wash out” não foi observado  
b) o período de “wash out” foi de 5 dias  
c) o período de “wash out”  foi de 7-30 dias  
d) o período de “wash out”  foi maior que 30 dias  
e) o período de “wash out” foi de 2 dias.  
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
4. Com relação aos critérios de elegibilidade para o estudo, marque a assertiva correta. 
a) foram incluídas crianças com sobrepeso ou obesas que apresentavam um IMC acima do 

percentil 85  
b) foram incluídas crianças com sobrepeso ou obesas que apresentavam glicemia de jejum 

maior do que 100 mg/dL  
c) foram incluídas crianças com sobrepeso ou obesas acima de 15 anos  
d) foram incluídas crianças com sobrepeso ou obesas abaixo de 5 anos  
e) foram incluídas crianças com sobrepeso ou obesas com baixa capacidade cognitiva. 
 
5. As variáveis obtidas a partir do teste de esforço foram utilizadas para determinar a 

intensidade durante os períodos de interrupção do comportamento sedentário, neste 
sentido assinale a assertiva correta: 

a) o consumo de oxigênio foi mensurado diretamente durante o teste de esforço  
b) o limiar ventilatório foi medido diretamente durante o teste de esforço  
c) a composição corporal foi estimada pelas pregas cutâneas 
d) a escala de Borg para dispnéia foi usada para prescrição do protocolo de caminhada na 

esteira  
e) a intensidade dos períodos de caminhada na esteira foi prescrita pela FC e pelo consumo de 

oxigênio máximo a 80% do limiar ventilatório. 
 
6. Analisando os métodos estatísticos assinale a assertiva correta:  
a) a insulina foi um dos desfechos primários e foi testada comparando a área sob da curva; 
b) o d de Cohen de 0.40 representa um efeito fraco  
c) o poder do estudo foi estimado em 90% 
d) além da insulina, o cortisol e os AGLs foram desfechos primários 
e) os dados são apresentados como médias e intervalos de confiança.   
  
7. Com relação as características basais dos indivíduos incluídos assinalem a alternativa 
correta: 
 
I - Todos indivíduos tiveram valores normais de glicemia e destes 53% eram obesos e 47% 
apresentavam sobrepeso; 
 
II - A secreção de insulina foi menor no teste de tolerância a glicose durante a intervenção com 
caminhada comparada com a condição de repouso; 
 
III – A glicemia foi menor foi menor no teste de tolerância a glicose durante a intervenção com 
caminhada comparada com a condição de repouso; 
 
a) I, II e III estão corretas 
b) apenas II, III estão corretas  
c) apenas I e III estão corretas  
d) apenas I e II estão corretas  
e) apenas I está correta. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
8. Com relação ao índice de sensibilidade a insulina, calculado pelo índice de Matsuda 

assinale a alternativa INCORRETA:  
a) o índice de Matsuda foi maior durante o período de interrupção do sedentarismo quando 

comparado com o período considerado sedentário  
b) o índice de Matsuda foi calculado usando os resultados do teste de tolerância a glicose 
c) a sensibilidade a insulina é influenciada pelo sedentarismo 
d) o exercício físico (contração muscular) melhora a translocação do GLUT-4 para a membrana 

das células musculares, melhorando a sensibilidade a insulina, aumentando o transporte de 
glicose para o meio intracelular 

e) o índice de Matsuda foi menor durante o período de interrupção do sedentarismo quando 
comparado com o período considerado sedentário. 

 
9. A área sob a curva associada a glicose plasmática (glicemia) não foi influenciada no 
presente estudo comparando as duas situações (figura 1E), com base no artigo assinale 
a alternativa correta: 
a) a consumo de oxigênio estimado, caracterizando que estes indivíduos tinham menor 
capacidade funcional, não influencia neste efeito;  
b) crianças com sobrepeso ou obesas apresentam o mesmo valor de efetividade da glicose 
(GE) comparadas às crianças com IMC normal;  
 c) provavelmente as crianças com sobrepeso ou obesas tem resistência a insulina e isto 
poderia influenciar a sensibilidade a insulina associando-se a falta de efeito sobre a glicemia 
neste estudo comparado com crianças com peso normal; 
d) o transporte de glicose (sensibilidade a insulina) pelas células não é afetado pela presença 
de sobrepeso ou obesidade;  
e) a menor necessidade de secreção de insulina não irá influenciar no desenvolvimento de 
diabetes tipo 2 em crianças com sobrepeso ou obesas. 

 
10. Com relação a influência dos dois protocolos sobre a ingestão (consumo) alimentar, 
e o gasto energético, assinale a assertiva correta:  
a) na condição de interrupção do sedentarismo pelas caminhadas na esteira houve aumento do 
consumo alimentar; 
b) o consumo alimentar não modificou, o que foi associado com a intensidade do esforço não 
exigindo aumento do consumo alimentar;  
c) um pequeno aumento no gasto energético durante as interrupções do sedentarismo não 
trará nenhum efeito no desenvolvimento do sobrepeso nas crianças;  
d) não houve controle da dieta nos dias anteriores ao estudo;  
e) houve controle da ingestão alimentar nos dias posteriores ao estudo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

 
 
 

FUNDAMENTOS DA REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA 
 

Com base na leitura e análise das informações encontradas no artigo: “Benefits of 
Exercise on the Executive Functions in People with Parkinson Disease: A Controlled 
Clinical Trial”, responda as questões 11 a 20: 
 
11. Assinale qual a melhor opção para definir o desenho do estudo: 
a) Estudo transversal onde duas intervenções foram comparadas 
b) Estudo de coorte com acompanhamento de seis meses 
c) Estudo de caso controle onde o grupo “monitoring” serviu como grupo controle 
d) Ensaio clínico controlado não aleatorizado 
e) Ensaio clínico controlado randomizado de três braços 

 
12. Em relação às funções executivas está correto afirmar: 
a) Representam parte da cognição humana que está relacionada com a capacidade para 
realização de ações ações independentes e auto-organizadas para atingir objetivos específicos 
b) Existem evidências de que a prática de atividades físicas possa ser benéfica para as 
funções executivas de indivíduos com doença de Parkinson (DP) sem demência 
c) Disfunções executivas podem resultar em inabilidade para tarefas de trabalho e restringir a 
interação social do indivíduo  
d) Na DP a associação entre disfunção executiva e problemas psicomotores ocasiona 
dificuldade na realização de múltiplas tarefas e interfere no planejamento e execução de 
movimentos 
e) Todas estão corretas 

 
13. Em relação à doença de Parkinson está correto afirmar: 
a) É uma doença que atinge unicamente aspectos motores e compromete o sistema 

dopaminérgico nigroestriatal 
b) Funções executivas raramente são atingidas na DP pois envolvem o sistema colinérgico  
c) O comprometimento de funções cognitivas depende principalmente da depleção de 

dopamina no córtex temporal 
d) A disfunção executiva na DP pode contribuir para a dificuldade no planejamento e execução 

de movimentos  
e) Demência não é uma complicação da doença de Parkinson e sim da doença de Alzheimer, 

doença na qual há comprometimento severo do sistema colinérgico 
 

14. Em relação aos resultados encontrados está correto afirmar: 
a) Pacientes que realizaram intervenção individual apresentaram um benefício significante no 

teste de Raven com matrizes coloridas em relação ao grupo controle 
b) Pacientes do grupo que realizou intervenção individualizada apresentaram  escores 

significativamente maiores no Mini Mental no “baseline” comparado ao grupo controle 
c) Os escores no teste de Wisconsin foram significativamente superiores no grupo controle, o 

que evidencia não haver benefícios da intervenção   
d) O grupo que realizou a terapia individualizada apresentou melhoras significativas em 

relação ao grupo que realizou exercício em grupo 
e) Todas estão corretas 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
15. Em relação aos aspectos metodológicos, assinale a alternativa correta: 
a) Os pacientes eram “cegados”  em relação ao tipo de intervenção que estavam recebendo 
b) O examinador que realizou testagens neuropsicológicas conhecia o grupo no qual os 

pacientes haviam sido alocados 
c) Os pacientes que foram randomizados para o grupo controle realizavam somente 

fisioterapia 
d) A intervenção nos grupos G1 e G2 era correspondente, diferindo somente quanto à 

condição em que eram realizadas – G1: individualmente e G2: em grupo  
e) Pacientes com diagnóstico de demência foram excluídos no final do estudo tendo como 

base os pontos de corte do Mini-Mental State Examination 
 
16.  Em relação à análise estatística, marque a alternativa correta: 

a) Foi utilizada análise multivariada para verificar a interação entre grupo e tempo 
b) O teste de Kruskal-Wallis foi aplicado para verificar a normalidade dos dados  
c) O teste Friedman foi aplicado para análise em medidas repetidas em dados paramétricos 
d) O teste chi-quadrado de Pearson foi aplicado para comparação de dados clínicos antes e 

depois da intervenção 
e) O Teste de Wisconsin foi aplicado naquelas situações em que a análise multivariada 

encontrou diferenças adotando um P<0.05 
 

17. Os autores consideraram limitações do estudo: 
a) O tamanho amostral pequeno e o fato da amostra incluir somente indivíduos com 

comprometimento leve a moderado  
b) A inclusão de indivíduos com diagnóstico de DP baseado somente em critérios clínicos  

(acurácia baixa) 
c) Exclusão de pacientes em fases mais avançadas da doença 
d) O tempo muito longo de intervenção 
e) Todas acima estão corretas 

 
18. Em relação às conclusões do estudo, marque a alternativa correta: 
I – O Grupo (G2), que realizou a intervenção em grupo, foi superior que ao grupo com 
intervenção individualizada (G1) provavelmente pelo efeito da interação social  
II- As diferenças encontradas entre o teste de classificação de cartões de Wisconsin e o teste 
de matrizes progressivas coloridas de Raven poderiam ser explicadas pela avaliação de 
diferentes aspectos de funções executivas 
III- A ausência de diferenças entre os grupos no teste de classificação de cartões de 
Wisconsin poderiam ser explicadas porque mudanças na cognição são frequentemente de 
intensidade pequena ou moderada, dificultando a mensuração do tamanho do efeito em uma 
amostra pequena 

 
a) A afirmativa I está correta 
b) A afirmativa II está correta 
c) A afirmativa III está correta 
d) A afirmativa II e III estão corretas 
e) Todas as afirmativas estão corretas 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
19. Qual das alternativas abaixo é considerada desfecho primário do presente estudo? 
 

a) Condicionamento físico e desempenho em testes de atenção e memória 
b) Melhora das funções executivas 
c) Melhora das funções cognitivas, conforme avaliado pelo Mini-Mental State Examination 
d) Interação social, conforme avaliado pelo teste de Raven 
e) Todas alternativas estão corretas 

 
20. Qual das condições abaixo foi considerada fator de exclusão para participar no 
estudo? 
 
a) Presença de demência, avaliada pelo Mini-Mental State Examination e confirmada por 

avaliação neurológica 
b) Parkinsonismo atípico 
c) Uso de antidepressivos e antipsicóticos 
d) Graves comorbtidades clínicas ou outras doenças neurológicas que impedissem a 

locomoção independente 
e) Todas acima 

 
 

FUNDAMENTOS DA REABILITAÇÃO MUSCULOESQUELÉTICA 
 
 

Com base na leitura e análise das informações encontradas no artigo: “Strength training 

effects on muscular regeneration after ACL reconstruction”. Responda as questões 21 a 
30: 
 
21.  Em relação à afirmação “To date, little is known about morphological and cellular 

alterations in the quadriceps femoris muscle after ACL injury or ACL-R.”, podemos 
considerar incorreta a seguinte questão:  

 
a) A atrofia de fibras musculares tem sido repetidamente descrita com achados inconsistentes 

em relação as fibras do tipo I ou tipo II serem as mais afetadas. 
b) A biópsias do músculo vasto lateral foram obtidas simultaneamente na perna lesionada e 

não lesionada alguns dias antes reconstrução do ligamento cruzado anterior, que foi 
realizado dentro de 2 meses após a lesão. Um número de células de satélite foi reduzido 
significativamente quando observado na perna lesada em comparação com a não lesada. 

c) Fry CS, e col (2017) descrevem a presença de fibroblastos e conteúdo de células 
progenitoras fibrogênicas / adipogênicas em biópsias obtidas antes da cirurgia e concluiu 
que estes achados podem explicar a má adaptação do músculo esquelético na lesão do 
ligamento cruzado anterior. 

d) Visando combater eficazmente a atrofia e fraqueza do quadriceps após reconstrução do 
ligamento cruzado anterior, Wurtzel CN, Gumucio JP, Grekin JA, e col (2017) realizaram 
um estudo sobre suplementação peri-operatória de testosterona como uma útil terapia 
adjuvante em homens saudáveis. 

e) O foco do tratamento deve estar em otimizar o treinamento de força do quadríceps durante 
a reabilitação após a reconstrução do ligamento cruzado anterior. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
22. Em relação ao treinamento de força progressivo na reconstrução do ligamento 

crizado anterior, marque o item incorreto. 
a) A partir das evidências científicas em relação ao desenvolvimento de hipertrofia muscular, o 
treinamento de força concêntrico/excêntrico com sobrecarga excêntrica (CON/EXC +) 
demonstra ser superior ao treinamento de força convencional concêntrico/excêntrico 
(CON/EXC). 

b) Microlesões induzidas por sobrecarga funcional ou estimulação elétrica, estimulam a 
ativação das células satélites. 

c) Os autores do referiro artigo sustentam a hipótese que no treinamento CON/EXC + aumenta 
a regeneração muscular durante a reabilitação após a reconstrução do ligamento cruzado 
anterior em comparação com o treinamento CON/EXC. 

d) Existem relatos de um aumento de células satélites em fibras musculares do tipo II após 
exercício excêntrico.  

e) O dinamômetro isocinético fornece medidas numéricas específicas de desempenho 
muscular, permitindo a documentação precisa da extensão da disfunção e do exame confiável 
(comparação quantificável) de uma avaliação à outra. 

 
23.  O protocolo de treinamento utilizado no estudo seguiu algumas recomendações 

para manter a consistência no artigo. Marque o item incorreto que não condiz com a 
proposta da investigação. 

a) O treinamento de força progressivo foi realizado duas vezes por semana (segunda e quinta 
ou terça-feira e sexta-feira, respectivamente) por 12 semanas sob uma supervisão. Antes 
de cada sessão de treinamento, os sujeitos completaram um programa de aquecimento 
padronizado e exercícios para melhoria da coordenação. 

b) Os sujeitos da pesquisa realizaram um treinamento concêntrico/excêntrico num dispositivo 
convencional ou num dispositivo isocinético controlado por computador que permitia a 
realização do treinamento concêntrico/excêntrico com sobrecarga excêntrica. A posição 
sentada foi semelhante em ambas as situações. 

c) A carga foi escolhida para causar exaustão após oito repetições somente no dispositivo 
convencional. 

d) No caso do CON / EXC, a carga foi controlada por peso. A mesma carga absoluta foi 
aplicada na fases concêntricas e excêntricas. 

e) Os indivíduos foram instruídos a desenvolver a força máxima no leg-press durante as oito 
repetições no exercício concêntrico e fases excêntricas. 
 

 
24. Em relação aos procedimentos utilizados nas coletas de dados, marque a afirmação 

correta: 
a) No teste de força muscular isocinética, para familiarização, os pacientes completaram 

aquecimento de cinco repetições da extensão da perna em modo concêntrico com 
intensidade crescente mas submáxima. Após 1 min de descanso, o pico de torque foi 
determinado em três repetições em um ângulo velocidade de 60º s-¹ e de cinco repetições 
em 180º s-¹ entre 10º e 90º de flexão do joelho para cada perna separadamente. Os sujeitos 
estavam sentados na posição vertical com 90º de flexão do quadril e com seus braços 
apoiados ao lado do corpo. 

b) Para a amostragem de biópsia muscular, as coletas ocorreram em regiões próximas no nível 
médio da coxa do músculo vasto lateral da perna lesionada sob anestesia local.  

c) Para a análise da ativação miogênica, secções foram incubadas durante a noite em 
temperatura controlada com anticorpos primários contra Pax7 (1/500, nº de catálogo 
MAB1675; Bio-Techne (R&D Systems)) e contra o MyoD (1/500, catálogo nº ab133627; 
Abcam). 

d) Para habilitar a categorização em tipo I, tipo II, ou fibras híbridas, as coletas foram 
incubadas durante o dia. 

e) Todas as alternativas estão erradas. 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
25. Em relação a análise estatística apresentada no artigo, marque a afirmação correta: 
 
a) Análises de post hoc são comumente utilizadas em abordagens multivariadas. 
b) Ao analizarmos os testes estatísticos apresentados no artigo, evidencia-se uma abordagem 

somente de testes paramétricos. 
c) O teste de Wilcoxon foi utilizado para a comparação de amostras independentes. 
d) O Teste U de Mann-Whitney foi utilizado para a comparação de amostras dependentes. 
e) A aplicação do teste de Kolmogorov-Smirnov é usual após a análise estatística dos dados 

para a verificação da distribuição dos dados. 
 
26. Na organização do estudo para analisar a comparação entre o treinamento de 
sobrecarga excêntrica e convencional, diferentes procedimento do treinamento de força 
foram estabelecidos Assinale a alternativa correta relacionada com a descrição do 
procedimento de treinamento de força adotado no estudo: 
 
a) O treinamento foi conduzido com duração de 12 semanas e frequência semanal de duas 

vezes tendo sido orientado a realizar os exercícios de forma domiciliar.  
b) As sessões de treinamento eram precedidas somente de uma orientação para 

posicionamento e forma de realizar os exercícios. 
c) O posicionamento adotado foi semelhante em ambos os grupos, estando o sujeito a ser 

treinado sentado com quadril flexionado ao redor de 75-80 graus, ombros fixados com 
movimento entre 90 graus de flexão a 0 graus de extensão do joelho. 

d) As alterações de sobrecarga no treinamento foram similares para ambos os grupos e 
ocorrendo na 6ª semana, com um aumento médio de 2.2 vezes da carga. 

e) No treino de sobrecarga excêntrica o movimento adotado buscou realizar uma extensão do 
joelho aproximando a perna do corpo com o deslocamento do equipamento de legpress. 

 
27. Com relação aos resultados relacionados com a hipertrofia muscular, os quais são 
descritos na Figura 1, podemos é correto afirmar que: 
 
a) Foi identificado na comparação intragrupos, que ambos os grupos apresentaram com 

treinamento melhora na hipertrofia, representada por um aumento na área de secção 
transversal da musculatura quando da comparação dos resultados pré e pós treinamento. 

b) Na comparação intergrupos no pós treinamento não foi identificada diferença na hipertrofia 
muscular, quando analisada a área de secção transversal. 

c) Na comparação intergrupos no pós treinamento, para o pico de torque avaliado pelo 
dinamometro isocinético em uma velocidade angular de 60º.s, foi identificada diferença 
entre os grupos de treinamento. 

d) Os resultados de comparação entre perna lesada e não lesada parece indicar que o tipo de 
enxerto influenciou na resposta do treinamento. 

e) Não foi identificado na comparação entre os grupos alteração na força muscular na 
comparação pós treinamento na área de secção transversal do quadríceps. 

 
28. Com relação aos resultados sobre a distribuição do tipo de fibras musculares, na 
comparação dos resultados inter e intragrupo para pós treino, é correto afirmar: 
 
a) O grupo de treinamento de sobrecarga excêntrica apresentou ao longo do tempo um efeito 

de aumento significativo das fibras do tipo I. 
b) A utilização de enxerto do tendão do quadríceps mostrou-se superior ao uso do tendão do 

semitendinoso ocorrendo neste caso um aumento das fibras do tipo I. 
c) Para ambos os grupos ocorreu um aumeto principalmente de fibras do tipo II e mistas. 
d) Os resultados não indicaram alterações significativas para nenhuma alteração em relação 

a distribuição dos diferentes tipos de fibras musculares entre os sujeitos treinados. 
e) Somente o grupo que realizou treinamento convencional (concêntrico/excêntrico) 

apresentou um aumento na distribuição de fibras do tipo II. 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
29.  Na discussão o artigo debate as alterações de atrofia do músculo quadríceps pós 

lesão do LCA, sendo correto afirmar que: 
 
a) As alterações de força no quadríceps ocorrem numa porcentagem elevada em atletas de 

elite, porém associado a cirurgias de reconstrução que envolvem a substituição do 
ligamento lesado pelo tendão do músculo semitendinoso. 

b) A comparação da força muscular, através da área de secção transversal do quadríceps 
entre membro lesado e não lesado indicou resultados inferiores ao recomendado para o 
retorno ao esporte, indicando a necessidade de uma reabilitação mais longa. 

c) A discrepância entre membro lesado e não lesado encontrado está associado a uma 
diminuição da área de secção transversal da musculatura do quadríceps. 

d) No treinamento os exercícios concêntricos são mais indicados por permitirem o 
desenvolvimento de uma resposta celular de ativação pós exercício mais eficaz que o 
treino excêntrico. 

e) Neste estudo a diferença no aumento de força entre os grupos de treinamento 
convencional (concêntrico/excêntrico) versus treino de sobrecarga excêntrica pode ser 
explicada pelo aumento encontrado das fibras do tipo I. 

 
 
 
30. Os achados finais deste artigo na comparação das diferentes formas de treino 

apontam para algumas conclusões onde é correto afirmar que: 
 
a) O treinamento de sobrecarga excêntrica foi superior na melhora da força que o treinamento 

convencional (concêntrico/execêntrico) permitindo o retorno precoce dos atletas a pratica 
do esporte. 

b) O estudo indicou um aumento das fibras do tipo I associadas a melhora da ativação de 
células satélites. 

c) O tipo de enxerto parece definir a capacidade de treinamento e o retorno do sujeito à 
pratica do esporte. 

d) O treino convencional (concêntrico/excêntrico) se mostrou superior ao treino de sobrecarga 
excêntrica no desenvolvimento de hipertrofia do quadríceps. 

e) O treinamento realizado por 12 semanas identificou limitações na força do quadríceps, o 
que compromete o retorno ao esporte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

GABARITO  
 
 
 

 a b c d e 
1  X    
2    X  
3   X   
4 X     
5     X 
6 X     
7    X  
8     X 
9   X   
10  X    
11     X 
12     X 
13    X  
14 X     
15    X  
16 X     
17     X 
18    X  
19  X    
20     X 
21    X  
22  X    
23   X   
24     X 
25 X     
26   X   
27 X     
28 X     
29  X    
30     X 
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