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O que me guia é apenas um senso de descoberta.  

(Clarice L ispector ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leia estas instruções:  
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado para isso.  

2 
Este Caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha assim distribuídas: 

01 a 10 > Saúde Coletiva; 11 a 50 > Conhecimentos Específicos. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem imperfeições 

gráficas que impeçam a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, 

imediatamente, ao Fiscal. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir 

esclarecimentos aos Fiscais. 

6 Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

7 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno não serão considerados para 

efeito de avaliação. 

8 A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em material 

transparente, de tinta preta. 

9 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões de múltipla 

escolha e preencher a Folha de Respostas.  

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 

Ao retirar-se definitivamente da sala de provas, o candidato deverá entregar ao 

Fiscal a Folha de Resposta independentemente do tempo transcorrido do início da 

prova.  

Retirando-se antes de decorrerem três horas do início da prova , devolva também 

este Caderno.  

 Você só poderá levar este Caderno após decorridas três horas do início da prova.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Saúde Coletiva              01 a 10 
 
 

O caso a seguir servirá de base para responder as questões 01 e 02.  

 

Maria Aparecida, 56 anos de idade, foi convidada para assumir o cargo de Secretária 

Municipal de Saúde. Como profissional sanitarista e balizada pelos princípios doutrinários e 

organizativos do Sistema Único de Saúde (SUS), ela definiu como meta de trabalho a 

efetivação das Redes de Atenção à Saúde em seu município.  
  

 

01. Para a efetivação das Redes de Atenção à Saúde em seu município, a secretária de saúde 

deverá conhecer as cinco Redes Temáticas prioritárias para o cuidado integral no âmbito do 

SUS, que são: 

A) Rede Neonatal; Rede de Atenção às Urgências e Emergências; Rede de Atenção 

Psicossocial; Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção às Pessoas 

com Doenças Crônicas. 

B) Rede Cegonha; Rede de Atenção às Urgências e Emergências; Rede de Atenção 

Psicossocial; Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção à s Pessoas 

com Doenças Crônicas. 

C) Rede Neonatal; Rede de Atenção às Urgências; Rede de Atenção Psicossocial; Rede de 

Cuidados à Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 

Doenças Infectocontagiosas. 

D) Rede Cegonha; Rede de Atenção às Urgências; Rede de Atenção Psicossocial; Rede de 

Cuidados aos Portadores de Necessidades Especiais e Rede de Atenção à Saúde das 

Pessoas com Doenças Infectocontagiosas.  

 

02. Diante das limitações orçamentárias da Secretaria Municipal de Saúde, Maria Aparecida 

identificou que poderia fomentar e ampliar as ações de saúde do município por meio de 

parcerias com a iniciativa privada. Nesse intuito, a Secretária Municipal de Saúde reconheceu 

as possibilidades de atuação complementar do setor privado através de contratos e 

convênios de prestação de serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio 

de três condições de participação previstas em lei, que são:  

A) a celebração do contrato deve ocorrer conforme as normas de direito público; a integração 

dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica do SUS, em termos de posição 

definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços e a complementariedade do 

setor privado só pode ser estabelecida quando constatada a ausência de tecnologias e 

insumos ainda não disponíveis no SUS. 

B) a instituição privada contratada deverá estar de acordo com os princípios básicos e 

normas técnicas do SUS; em situações de epidemia e de calamidade pública, pode ocorrer 

a compra de insumos e serviços sem a necessidade de licitação prévia pelo  ente privado e 

os planos de saúde e as indústrias farmacêuticas nacionais têm prioridade na celebração 

de contratos e prestação de serviços.  

C) a integração dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica do SUS, em termos de 

posição definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços; a participação 

privada no SUS dar-se-á por meio de Fundações, Associações e Organizações e a 

instituição privada contratada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas 

técnicas do SUS. 

D) a celebração do contrato deve ocorrer conforme as normas de direito público; a instituição 

privada contratada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas técnicas do 

SUS e a integração dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica do SUS, em 

termos de posição definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços.  
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03. Com a efetivação do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir da Constituição Federal de 
1988, os cidadãos passaram a ter garantido o direito de opinar, definir, acompanhar e 
fiscalizar as ações de saúde nas três esferas de governo. Regulamentada pela Lei Orgânica 
da Saúde nº 8.080 e 8.0142 de 1990, a participação da comunidade está entre os princípios 
fundamentais e organizativos do SUS. Nesse contexto, as duas principais modalidad es de 
controle social das ações de saúde previstas em lei são  

A) as Conferências de Saúde e o Espaço Cidadão.  

B) o Planejamento Popular e os Conselhos de Saúde.  

C) as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde.  

D) o Orçamento Participativo e os Conselhos de Saúde. 
 

04. A morte materna é definida pela Organização Mundial de Saúde, como a morte de uma 
mulher durante a gestação ou até 42 dias após o término da gestação, independentemente, 
da duração ou da localização da gravidez, devido a qualquer causa relacionada com ou 
agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém não decorrentes de causas 
acidentais ou incidentais. Considera-se o coeficiente de mortalidade materna como um 
importante indicador de saúde populacional, por refletir di versas condições socioeconômicas. 
Por isso, em 2008, a vigilância epidemiológica de mortalidade materna foi regulamentada pela 
Portaria GM/MS nº 1.119 que estabelece fluxos e prazos para agilizar a disponibilidade de 
informações pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). Nesse contexto, analise as 
seguintes afirmativas: 
 

I 

O coeficiente de mortalidade materna é a relação entre os óbitos decorrentes da 

gravidez, do parto e/ou do puerpério, em um dado período e localidade, pelo número 

total de mulheres férteis, no mesmo período e localidade.  

II 

A alta taxa de mortalidade materna reflete as inadequações dos serviços de saúde 

para gestantes durante o pré-natal, parto e puerpério, e evidencia vulnerabilidades as 

quais as mulheres estão expostas.  

III 

A investigação da mortalidade materna leva em consideração os óbitos declarados 

como morte materna de causas obstétricas, excluindo os óbitos por causas mal 

definidas. 

IV 

O monitoramento da mortalidade materna é de responsabilidade dos municípios, com o 

também dos Estados cujas ações, nesse sentido, devem complementar a atuação dos 

municípios.  
 

Estão corretas as afirmativas: 

A) I e II.   B) II e IV.  C) III e IV.  D) I e III. 
 

05. “A transição demográfica é uma consequência do comportamento das variáveis mortalidade e 
fecundidade, provocando mudanças significativas na estrutura etária da população. De 
acordo com as projeções populacionais, em um período de 70 anos (1950 a 2020), a 
população brasileira aumentará em 05 vezes, enquanto o grupo de idosos (pessoas acima de 
60 anos) aumentará, aproximadamente, 16 vezes, trazendo implicações para os serviços de 
saúde e os setores econômicos”. (Veras R. Envelhecimento populacional contemporâneo: demanda, 

desafios e inovações. Revista de Saúde Pública, 2009; 43(3): 548-54). [Adaptado]. 

O texto trata do processo de transição demográfica e, consequentemente, do aspecto 
envelhecimento da população brasileira. Em relação a essa temática, é corret o afirmar que 

A) o aumento da expectativa de vida e, consequentemente, o envelhecimento populacional 
refletem as inadequações e as vulnerabilidades sociais e econômicas de uma população.  

B) as taxas de fecundidade e de mortalidade determinam o crescimento vegetativo de uma 
população, que traduz o número médio de anos a serem vividos, por uma coorte 
populacional. 

C) a transição demográfica no Brasil é caracterizada por um envelhecimento progressivo, com 
aumento da taxa de natalidade e mudança no perfil de morbi-mortalidade. 

D) o índice de envelhecimento populacional informa o número de idosos vivos para cada 100 
jovens em uma dada população e período. Quanto menor esse índice, mais jovem é a 
população estudada. 
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06. Considere o texto e a figura a seguir:  

“A morbidade é compreendida como o número de casos de doenças transmissíveis, não 

transmissíveis e de outros agravos que acometem à saúde de uma determinada população, 

em um dado período. A Vigilância Epidemiológica tem como atribuição acompanhar, 

sistematicamente, a incidência e a distribuição dos agravos à saúde, por meio da 

consolidação e avaliação dos registros de morbimortalidade e de outros dados relevantes 

para a saúde pública, a fim de orientar medidas de prevenção e controle”. (Elaboração da banca) 

A figura abaixo ilustra a ocorrência de 10 casos, identificados pelas letras (A,B,...J), de uma 

determinada doença transmissível, registrados no período de 2014 a 2016.  

  

Casos 2014 2015 2016  

     

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

                -----o_________________________x 

                                                       o____x 

                                 o_________x 

                                          o________x 

                                                                       o_________x 

        o___________________x 

                                             o__________________x 

                    o_____ x 

                        o_____x 

                                               o_________x 

LEGENDA 

 

o = início da doença 

___ = duração da doença 

x = fim da doença 

 

     

           01/01                               01/01                                 01/01 

 

Com base nessa figura e considerando os conceitos inerentes à vigilância epidemiológica e ao 

processo epidêmico, conclui-se que 

A) o número de casos incidentes em 2016 foi nulo.  

B) a incidência da doença foi maior em 2015 do que em 2014.  

C) a prevalência da doença foi de 08 casos, em 01/01/2015.  

D) a prevalência da doença foi de 10 casos, ao final de 2016.  
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07. Para os principais estudiosos dos Determinantes Sociais em Saúde (DSS), um dos desafios 

que permitiu identificar as estratégias para intervenções políticas em saúde, no sentido de 

minimizar as iniquidades sociais nessa área, seria a distinção entre os det erminantes de 

saúde dos indivíduos e os determinantes de saúde dos grupos populacionais. Eles partem da 

compreensão de que alguns fatores que são fundamentais para explicar as diferenças no 

estado de saúde dos indivíduos não explicam as diferenças entre gr upos de uma sociedade 

ou entre sociedades diversas. De acordo com essa visão,  

A) os fatores que exercem influência sobre a saúde dos indivíduos, e a presença desses 
fatores, mesmo que conjuntamente, não são capazes de determinar a situação de saúde 
da população. Dessa forma, faz-se necessárias políticas de abrangência populacional para 
minimizar iniquidades em saúde. 

B) em conformidade com a concepção de saúde por eles adotada, todos os fatores que não 
podem ser controlados pelos indivíduos estão excluídos  de intervenções políticas para 
minimizar iniquidades em saúde, pois não englobam princípios fundamentais da promoção 
à saúde. 

C) os fatores que exercem influência sobre a saúde das pessoas e as escolhas dos estilos de 
vida individuais estão fortemente inf luenciados pelos DSS. Sendo assim, uma boa 
estratégia política em saúde seria intervir apenas nos comportamentos individuais de risco 
(hábito de fumar, consumir álcool, sedentarismo, etc).  

D) os DSS são promotores de iniquidade em saúde, que afetam a saúde individual e coletiva 
de uma determinada sociedade. Portanto, para minimizar as discrepâncias que moldam a 
saúde dos indivíduos, é recomendado que as intervenções políticas ligadas aos DSS 
sejam executadas como um programa associado ao setor de saúde.  

  

08. “Diferentes culturas constroem sistemas de cuidados distintos, a partir de suas próprias 

concepções do processo saúde-doença. Um exemplo é a prática cultural entre os índios 

Guarani Mbyá de Aracruz, Espírito Santo, que recomenda que a doença seja diagnosticada 

dentro da Opy (casa de reza) pelo Karai (Xamã), que deve indicar o tratamento adequado, 

não se privando de encaminhar o usuário para os serviços “oficiais” de saúde se assim julgar 

necessário. Os Mbyás reconhecem que o seu sistema cultural de saúde não dispõe de 

métodos eficazes para algumas manifestações patológicas, o que tem impulsionado a buscar 

intercâmbios com o modelo biomédico. Entretanto, de um lado, os Mbyás reclamam que 

alguns profissionais de saúde não deixam que os usuários consultem primeiro seus xamãs . 

Por outro lado, os profissionais de saúde acusam os Mbyá de autoritários e de não 

respeitarem a organização funcional no cotidiano do serviço em saúde”.  
“Cultura, interculturalidade e processo saúde-doença: (des)caminhos na atenção à saúde dos Guarani Mbyá de 

Aracruz, Espírito Santo” de Luiz Pellon, 2010. [Adaptado].  

 

Esse texto refere-se a uma situação típica em que dois sistemas culturais de saúde (saber 

científico e saberes populares/“tradicional”)  se “encontram” nos serviços de saúde. Nesses 

contextos, as atitudes/habilidades que os profissionais de saúde devem procurar desenvolver 

são: 

A) evitar etnocentrismo,  facilitar a adesão ao tratamento terapêutico do modelo bi omédico e 
explicar as regras para atendimento nos serviços de saúde.  

B) evitar etnocentrismo, praticar o descentramento cultural e desenvolver a congruência na 
comunicação. 

C) desenvolver a congruência na comunicação, dispor de tempo para se comunicar com o 
outro e explicar as regras para atendimento nos serviços de saúde.  

D) praticar o descentramento cultural, facilitar a adesão ao tratamento terapêutico do modelo 
biomédico e aderir à sublimação. 
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09. Na contemporaneidade, as Ciências Sociais vêm sendo so licitadas de forma crescente no 
campo da saúde. Na área da Saúde coletiva, as Ciências Sociais constituem -se como parte 
fundante, tendo em vista que a própria perspectiva social contida na palavra “coletiva” 
confere especificidade ao campo, além de base de sustentação do aporte teórico e 
metodológico que contribuíram para compreensão do conhecimento sobre a dimensão social 
da saúde. Considerando as categorias analíticas e os conceitos como estratégias 
metodológicas das ciências sociais e humanas no campo da saúde, analise as afirmativas a 
seguir: 

 

I 

Uma das principais contribuições das Ciências Sociais no campo da saúde é permitir 

compreender as relações entre conduta, estilo de vida, trabalho, valores culturais e 

sua implicação no processo de saúde-doença-cuidado. 

II 

O papel fundamental das ciências sociais no campo da saúde consiste em 

instrumentalizar conceitualmente políticas inovadoras de saúde, maximizando sua 

eficácia, justificando, assim, projetos ou formas de intervenção em saúde.  

III 

Uma das contribuições das Ciências Sociais no campo da Saúde é problematizar e 

incorporar categorias, como as de sujeito, sofrimento e cuidado, na atenção à saúde 

de pacientes, ou as noções de democratização, participação, sociedade civil e 

controle social das políticas de Estado por parte da população.  

IV 

A principal atribuição das Ciências Sociais em Saúde é identificar e tentar resolver os 

problemas que causam necessidade de saúde, auxiliando a construção de políticas de 

intervenção do Estado sobre os corpos dos sujeitos adoecidos. 
 

Estão corretas as afirmativas:  

A) I e II.   B) II e III.  C) I e III. D) I e IV. 
 

10. Leia a narrativa a seguir, de autoria da antropóloga Soraya Fleischer, que aborda a temática 

“dor crônica”. 
 

“De repente, sente-se uma dor. Uma dor que nunca antes havia estado ali. A dor passa de 
forma tão inesperada quanto chegou. Vão-se alguns dias. No meio de outra atividade, a dor 
volta. A dor incomoda, o corpo não se se acostuma com a novidade. A dor aument a, se 
espalha, impossibilita a realização de tarefas cotidianas. A dor muda de forma, passa a 
latejar, a pinicar, a coçar. A dor inquieta. Buscam-se explicações para ela. Diferentes 
opiniões são ouvidas, o familiar mais próximo, o amigo confidente, o vizin ho, o colega de 
trabalho, o profissional de saúde, a liderança religiosa, os antepassados, os vindouros. A 
dor é nomeada. Torna-se sinal de algo mais antigo, mais grave e, para espanto de todos, 
mais duradouro. A dor veio para ficar, não há solução para ela. Há apenas paliativos, 
táticas para amenizá-la. Agora, a dor faz parte. Não é mais motivo de susto. Com a dor 
será preciso conviver, senti-la, lembrar-se dela, explicá-la, alojá-la. Para sempre pensar 
sobre ela e tentar imaginar ou inventar alguma outra forma de resolvê-la. Para sempre”  

Fleischer, 2015 [Adaptado]. 
 

Com base na narrativa e, tendo em vista os estudos socioantropológicos  sobre os 
adoecimentos e sofrimentos de longa duração, os aspectos conceituais da experiência com a 
enfermidade crônica que podem ser identificados nesse relato são:  

A) a experiência de enfermidade é compartilhada pelos grupos sociais que convivem com a 
dor crônica, mas é restrita ao universo individual, pois está associada exclusivamente a 
sentimentos e sensações mais pessoais.  

B) a dor tem repercussões tanto para o indivíduo que adoece quanto para o seu grupo social, 
facilitando, assim, a definição de d iagnóstico, a legitimação da dor e a visibilidade do 
adoecimento. 

C) as perdas sentidas como definitivas e impostas pela enfermidade crônica acarretam 
reações de luto específicas e a consequente relação entre ser afetado por uma doença 
crônica e sentir-se um doente crônico. 

D) a enfermidade crônica traz inúmeras repercussões para a vida de quem adoece e causa 
impactos na sociedade, confirmando que a dor é um fenômeno de interface entre a 
biologia e a cultura.  
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Conhecimentos Específicos             11 a 50 
 

 

11. Na Resolução do Conselho Federal de Educação Física (CONFEF) nº 229/2012, que dispõe 

sobre Especialidade Profissional em Educação Física na área de Saúde Coletiva, 

identificamos políticas públicas e privadas e as competências do profissional de Educação 

Física a serem desenvolvidas e voltadas à comunidade como um todo e/ou a grupos 

específicos e vulneráveis.  

De acordo com essa resolução, compete ao profissional em Educação Física  

A) desenvolver ações acerca de estilos de vida e de redução de fatores de risco para 
doenças transmissíveis nos serviços da Atenção Básica e de Saúde Coletiva; planejar e 
proporcionar atividade física e exercícios físicos aos usuários da Unidades Básica de 
Saúde local, de maneira independente dos demais profissionais.  

B) planejar e promover ações de orientações quanto às atividades físicas a serem 
desempenhadas na comunidade, sob responsabilidade dos Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS), baseando-se no conhecimento da população acerca das atividades físicas e 
exercícios físicos. 

C) desenvolver ações acerca de estilos de vida saudáveis e de redução de fatores de risco 
para doenças não transmissíveis; proporcionar atividade física e exercícios físicos nos 
serviços de Atenção Básica e de Saúde Coletiva, utilizando-se de estratégias e 
metodologias interdisciplinares, baseadas em pesquisas e investigações científicas.  

D) implementar ações acerca da redução de risco para doenças transmissíveis nos serviços 
de Atenção Básica e de Saúde Coletiva; construir planos de atividade física e de 
exercícios físicos voltados à necessidade dos usuários da Unidades Básica de Saúde 
local, cujas ações serão promovidas pela direção da unidade.  

 

12. O Código de Ética dos profissionais de Educação Física, instituído pela Resolução do 

CONFEF nº. 307/2015, tem por objetivo nortear as atitudes do profissional de Educação 

Física e elucidar direitos, deveres e responsabilidades ético -profissionais.  

De acordo com esse Código, um dos deveres fundamentais do profissional de Educação 

Física é 

A) manter o bom desempenho profissional, estar bem informado e acompanhar a evolução 
das descobertas técnicas visando o seu aprimoramento individual.  

B) Fazer intervenções baseadas principalmente em suas convicções e no conhecimento do 
usuário da Educação Física, evitando a inter ferência de profissionais de outras áreas em 
suas decisões, mesmo quando atua como membro de uma equipe.  

C) promover o desenvolvimento intelectual da população com necessidades especiais, por 
meio da implementação de programa de atividade baseado em aborda gens clássicas da 
Educação Física. 

D) Promover a Educação Física no sentido da conquista de um estilo de vida ativo dos seus 
beneficiários, através de uma educação efetiva, para promoção de saúde e ocupação 
saudável do tempo de lazer.  

 

13. A partir da Portaria n° 971, de 3 de maio de 2006, o Ministério da Saúde reconheceu a 

utilização, na promoção da saúde, de diversos saberes e práticas terapêuticas, tais como: 

Medicina Tradicional Chinesa/Acunpuntura, Homeopatia, Plantas Medicinais e Fitoterapia, 

Termalismo Social/Crenoterapia, e Medicina Antropofósica. Com a Portaria N° 849, de 27 de 

março de 2017, a esses saberes e práticas foram acrescentadas: Arteterapia, Ayurveda, 

Biodança, Dança Circular, Meditação, Musicoterapia, Naturopatia, Os teopatia, Quiropraxia, 

Reflexoterapia, Reiki, Shantala, Terapia Comunitária Integrativa e Yoga. Esses documentos 

oficializam a Política Nacional de Práticas Corporais Integrativas e Complementares (PNPIC), 

do Ministério da Saúde. Sobre esse tema, analise as assertivas seguintes: 
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I 

O Ministério da Saúde propôs a PNPIC como estratégia para a realização de um 

diagnóstico nacional no Sistema Único de Saúde, conferindo destaque à medicina 

tradicional chinesa/acupuntura, à homeopatia, à fitoterapia e à medicina 

antroposófica. 

II 

O desenvolvimento das Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no SUS 

tem objetivo principal reforçar a prevalência do conhecimento advindo da medicina 

ocidental, utilizando as propostas terapêuticas da medicina oriental apenas com o 

estratégia de apoio à promoção da saúde.  

III 

Os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por 

meio de tecnologias eficazes e seguras devem ser estimulados, com ênfase na 

escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do 

ser humano com o meio ambiente e a sociedade.  

IV 

A implementação da PNPIC no SUS é feita na perspectiva da prevenção de agravos 

e da promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada 

para o cuidado continuado, humanizado e integral em saúde.  

Considerando a Política Nacional de Práticas Corporais Integrativas e Complementares 

(PNPIC) do Ministério da Saúde, estão corretas as assertivas  

A) I e III. 

B) III e IV. 

C) I e II. 

D) II e IV. 
 

 

14. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados a partir da Portaria GM N° 

154, de 24 de janeiro de 2008. Segundo essa portaria, o objetivo do NASF consiste em 

potencializar as ações da atenção básica e sua resolubilidade é promover a inserção  da 

estratégia de Saúde da Família na rede de serviços bem como o processo de territorialização 

e regionalização. Em seu art. 3°, § 2°, esse documento prevê que o profissional de educação 

Física deve compor o NASF 1, juntamente com Médico Acupunturista, As sistente Social, 

Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Ginecologista, Médico Homeopata, 

Nutricionista, Médico Pediatra, Psicólogo, Médico Psiquiatra e Terapeuta Ocupacional.  

Nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), a atuação do profissional de Educação 

Física inclui, entre outros aspectos:  

A) desenvolver ações proteção à comunidade, incluindo a proteção física em casos de 
violência doméstica e promover o acesso às unidades básicas. 

B) identificar membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em 
práticas corporais,  de modo a atuarem na Atenção Básica como membro da Equipe de 
Saúde da Família. 

C) encaminhar os usuários que requeiram cuidados de reabilitação para a Unidade Básica de 
Saúde, onde serão atendidos. 

D) propor ações de Atividade Física/Práticas Corporais, visando a melhoria da qualidade de 
vida, a redução de doenças não-transmissíveis e a redução do consumo de 
medicamentos; favorecer a formação de redes de suporte social que possibilitem a 
participação ativa dos usuários na elaboração de diferentes projetos terapêuticos.  
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15. A Política Nacional de Promoção da Saúde, de acordo com a Portaria nº 687/GM (30 mar. 

2006), reconhece as práticas corporais como expressões individuais e coletivas do 

movimento corporal advindo do conhecimento e da experiência em torno do jogo, da dança,  

do esporte, da luta e da ginástica. Outras possibilidades seriam caminhadas, práticas lúdicas, 

esportivas e terapêuticas, como a capoeira, as danças, o Tai Chi Chuan, o Lien Chi, o Lian 

Gong, o Tui-ná, a Shantala, o Do-in, o Shiatsu e a Yoga.  

Quando se reflete sobre os conhecimentos que fundamentam as práticas corporais, conclui -

se que elas  

A) definem-se pelo conhecimento dos aspectos biológicos do ser humano, sendo 
representadas pela atividade física e pela fisiologia do exercício.  

B) carregam consigo aspectos histórico-culturais que evocam um estado de corpo humano 
em harmonia com sentido de sobrevivência e aludem a uma experiência com a natureza 
vivida. 

C) carecem de aprimoramento de base científica, os quais fundamentam os protocolos 
aceitos na definição e orientação das práticas das atividades físicas.  

D) apresentam uma causalidade linear no processo saúde-doença, daí ser necessário 
destinar 30 minutos para a atividade física diária com o objetivo de tornar a pessoa 
saudável. 

 

16. Cenários lúdicos são construídos nas USF (Unidade de Saúde da Família), em especial, nas 

UBS (Unidade Básica de Saúde) de Natal/RN. Acerca dessa medida, Mendes e Medeiros 

(2010, p. 51) consideram que, apesar de ainda serem incipientes, as práticas lúdicas  têm 

estado presentes no âmbito da saúde, as quais auxiliam na flexibilização das relações de 

poder e de saber entre usuários e profissionais de saúde.  

Na utilização de práticas lúdicas no âmbito das UBS, o profissional de Educação Física deve 

levar em conta que  

A) as ações lúdicas são organizadas de maneira hierárquica entre aquele que orienta a 
prática e os usuários da atenção básica, ressaltando-se o papel de quem conduz a prática 
que irá propor as possibilidades educativas.  

B) a pluralidade de atividades lúdicas realizadas junto aos usuários promove uma 
reorientação das práticas em saúde, potencializando os projetos terapêuticos no processo 
saúde-doença, por estarem delimitadas nos saberes e práticas de prevenção e cura.  

C) as atividades lúdicas, no campo da saúde, têm sido utilizadas no intuito de se estimularem 
as relações de poder nos ambientes tradicionais de cuidado, de forma assistemática.  

D) as vivências lúdicas podem favorecer o desenvolvimento pessoal e coletivo, por meio da  
construção de laços afetivos e de espaços de liberdade, da superação das dificuldades e 
do desenvolvimento da criatividade.  
 

17. O Ministério da Saúde, em 1995, publicou orientações básicas sobre atividade física e saúde 

para profissionais das áreas de Educação e Saúde (BRASIL, 1995). Nesse documento, o 

conceito de atividade física toma por base  

A) os exercícios físicos, como caminhadas, corridas, natação e ciclismo, os quais devem ser 
prescritos de modo a contemplar um grupo de pessoas, com duração mínima de 60 min. , 
realizados de três a seis vezes por semana.  

B) a ação dos profissionais dirigida a pessoas que se encontram em situações de risco, tais 
como: sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, diabetes, hipertensão, entre outros.  

C) o reencontro do homem consigo mesmo, expressão de sua corporeidade, além de ter 
como objetivo o desenvolvimento do sistema locomotor, adequado às grandes sinergias 
musculares, favorecendo a estabilização da coluna vertebral e prevenindo a ocorrência de 
distúrbios ósteo-mio-articulares. 

D) a prescrição de práticas esportivas regulares a populações que apresentam maior 
incidência de obesidade, para fins de diminuição de fatores de riscos associados.  
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18. O Programa Academia da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde, foi instituído no 

Brasil a partir da Portaria nº 719, de 7 de abril de 2011. Esse programa objetiva a promoção 

da saúde da população a partir da implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e 

quadro de pessoal qualificado para a orientação de práticas corporais e atividade física e de 

lazer e modos de vida saudáveis.  

Conforme a referida portaria, as instâncias responsáveis pela implantação do Programa 

Academia da Saúde são: 

A) as Secretarias de Saúde Municipal e Estadual com apoio do Ministério da Saúde. 

B) o Conselho Municipal de Saúde, o Governo do Distrito Federal e as Instituições de Ensino 
Superior. 

C) o Ministério da Saúde, as Secretarias de Saúde dos municípios e o Conselho Municipal de 
Saúde. 

D) o Governo do Estado e as Instituições de Ensino Superior.  

 

19. Segundo o Ministério da Saúde, existem dois tipos de aptidão física: a aptidão física 

relacionada à saúde e a aptidão física relacionada às habilidades esportivas. Considerando 

os dois tipos de aptidão física, analise as seguintes assertivas:  
 

I 

A aptidão física relacionada à saúde deve ser desenvolvida por meio de programas 

cujo método de treinamento físico comporta uma sequência entre a agilidade, o 

equilíbrio, a coordenação motora e a velocidade de reação.  

II 

A aptidão física relacionada às habilidades esportivas deve ser desenvolvida, 

inicialmente, no âmbito de programas de recreação, que incluam desde cedo, 

atividades focadas no desenvolvimento de habilidades específicas a determinada 

prática, visando formar um possível atleta. 

III 

A aptidão física relacionada à saúde como também aquela relacionada às habilidades 

esportivas estão aptas a serem trabalhadas em programas de atividade física para 

prevenir e promover a educação em saúde, pois garantem não só o desenvolvimento 

de capacidades específicas para o desempenho esportivo, como também a cura de 

grande parte das doenças crônico-degenerativas. 

IV 

A aptidão física relacionada à saúde é mais indicada para programas de atividade 

física que buscam prevenir fatores de risco, como as doenças crônico-degenerativas, 

e incluem, em seus aspectos motores, a resistência cardiorrespiratória, a flexibilidade, 

a força/resistência muscular e a composição corporal.  
 

Considerando os dois tipos de aptidão física, estão corretas as assertivas  

A) I e II.  B) II e IV.  C) I e III.  D) III e IV. 

 

20. A prescrição de um programa de atividade física requer organização, planejamento e 

orientação por parte do profissional de Educação Física, a partir de certos aspectos básicos.  

Quando o profissional de Educação Física planeja um programa de atividade física, ele 

precisa considerar que o programa deve  

A) incluir exercícios de 30 minutos, três vezes por semana, favorecendo o aumento do nível 
dos exercícios e da sobrecarga. 

B) atender, em sua prescrição, os princípios biológicos da sobrecarga, da pressão e da 
individualidade. 

C) ser organizado a partir de todos os componentes da aptidão física relacionados à saúde; 
envolver a relação esforço físico-adaptações funcionais e orgânicas, o que inclui 
relacionar duração, frequência, intensidade e disposição sequencial dos exercícios.  

D) prever três momentos: preparação, quando ocorre o aquecimento  por meio de exercícios 
de força resistida de alta carga; parte principal, quando ocorre a sessão de exercícios 
para desenvolvimento da aptidão física, e parte final, que consta de um relaxamento ou 
retorno ao repouso. 
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Com base nas informações do texto abaixo, responda às questões 21 e 22. 

De acordo com Medeiros (2011, p. 142), em seu artigo, intitulado Do corpo anatômico 

ao corpo fenomenológico: diferentes perspectivas para se pensar o corpo, nos 

períodos que antecedem a anatomia , “o corpo humano era estudado e explicado pela 

religião, pela filosofia, mas de forma ‘externa’”. Do surgimento da anatomia e da 

criação de novas perspectivas acerca do corpo, novas concepções são apresentadas 

e discutidas pela autora. Uma delas é o corpo cartesiano, desenvolvida pelo filósofo 

e anatomista francês René Descartes e a de Maurice Merleau-Ponty, também filósofo 

francês, que vem superar a perspectiva dualista e epistemológica da ciência moderna 

a partir dos seus estudos acerca da corporeidade.  

(MEDEIROS, R. M. N. de. Do corpo anatômico ao corpo fenomenológico: diferentes perspectivas para se 

pensar o corpo. Vivência, n. 37, 2011. p. 141-149). 

 

 

21. As concepções de corpo partilham das visões científicas e filosóficas predominantes em uma 

determinada época. Nesse sentido, o pensamento cartesiano inaugurado por R. Descartes 

influenciou a concepção do corpo vigente no contexto da Educação Física de uma época. De 

acordo com a visão cartesiana,  

A) o corpo é compreendido a partir do olhar de seus exploradores, os quais pretendem 
descobrir suas terras “secretas” e as “colonizá -las”, deixando gravados os seus registros.  

B) o corpo é constituído por vários departamentos e seu bom funcionamento depende da 
constante movimentação. 

C) o funcionamento do corpo é regido pelas leis da mecânica, isto é, metaforicamente, o 
corpo era considerado como uma máquina, objetificado e transformado em foco de 
intensa investigação dissociada do mundo e do sujeito pensante e falante.  

D) o corpo é visto a partir da análise biopolítica, ou seja, o corpo humano se enquadraria 
numa perspectiva de poder, que busca conhecê-lo a fundo, investigando-o para melhor 
controlá-lo. 

 

 

22. Na fenomenologia de Merleau-Ponty, o corpo não se limitaria aos seus órgãos e seus 

estímulos fisiológicos. Sob essa perspectiva, o corpo humano é linguagem, sexualidade, 

motricidade, espacialidade e temporalidade. Além disso, para Merleau -Ponty, as funções do 

corpo somente poderão ser compreendidas por nossa relação com nós mesmos, nas 

experiências vividas no mundo e com o outro.  

Na concepção fenomenológica do corpo, inspirada no pensamento de Merleau -Ponty,  

A) é imprescindível enxergar todas as dimensões do ser humano, uma a uma, de forma 
analítica e segmentada, para que se possa compreender o todo.  

B) é essencial que sejam compreendidas as dimensões psicológicas do corpo humano e sua 
relação com o ambiente em que vive.  

C) é necessário estudar o corpo à luz dos conhecimentos biológicos, investigando -se suas 
funções e formas de adaptação aos exercícios e  às atividades. 

D) é indispensável considerar a relação circular entre interior e exterior, a natureza e a 
cultura, que torna o corpo uno e complexo.  

 

 

 

 

 



UFRN  Residência Integrada Multiprofissional em Saúde  2018 Educação Física  O que me guia é apenas um senso de descoberta.                  11 

 

 

23. A Atenção Básica em Saúde (ABS) é um conjunto de práticas coletivas e individuais que 

buscam desenvolver estratégias de promoção, proteção e reabilitação da saúde, além de 

diagnóstico, tratamento e manutenção. A ABS tem definido alguns programas estratégi cos de 

atuação, que seriam: combate à hanseníase, controle da tuberculose, hipertensão arterial e 

do diabetes mellitus, combate à desnutrição infantil, assistência à saúde da mulher, da 

criança e do idoso, dentre outras. Nesse sentido, considerando a impor tância da integração 

de diferentes saberes, inerentes às diferentes áreas da saúde, a ABS conta com a inclusão 

do profissional de Educação Física para atuar nos programas estratégicos acima referidos.  

A atuação do profissional de Educação Física na ABS inclui: 

A) usar de práticas esportivas e recreativas com as crianças como forma de prevenir doenças 
e promover a saúde, e como estratégia positiva para preencher o tempo livre, estimular a 
convivência na coletividade e desenvolver valores essenciais à vida em sociedade. 

B) ofertar práticas corporais que visem a cura do câncer de mama em mulheres ou a 
reabilitação delas. 

C) utilizar programas de atividades físicas e práticas corporais diversas com os idosos, para 
tentar minimizar a busca desses idosos por acompanhamento médico. 

D) usar um programa de atividade física eficiente para combater a hipertensão e o diabetes 
mellitus, eliminando grande parte do problema, sem necessitar do acompanhamento de 
muitos profissionais. 

 

 

Com base no trecho a seguir, responda às questões 24 e 25. 

“[...] o conceito de saúde também passa a estar relacionado com os aspectos 

econômicos, sociais, culturais e históricos. Habitação, alimentação, acesso à 

escolarização, trabalho, serviços de saúde, transporte, usufruto de tempo livre e  

liberdade são defendidos como condições de aquisição da saúde e acesso a uma vida 

digna. Saúde é considerada como o resultado das formas de se organizar socialmente a 

produção, reconhecidas como geradoras de desigualdades sociais”.  

MENDES, M. I. B. S. Mens sana in corpore sano: saberes e práticas educativas sobre corpo e saúde. Porto 

Alegre: Sulina, 2007. p. 97-98. 

 

24. A autora desse fragmento textual propõe uma ampliação no conceito de saúde, a partir da 

máxima de Juvenal, Mens Sana in Corpore Sano, e da Revista Brasileira de Ciências do 

Esporte publicada nos anos de 1979 e 2003. Além disso, Mendes tece reflexões acerca da 

Educação Física como uma arte de cuidar do corpo. Conforme as reflexões da autora, o 

conceito de saúde deve considerar que a saúde 

A) deve partir do resultado da organização social, tendo como preceito principal atender a 
necessidades das classes de maior poder aquisitivo.  

B) remete à condição da própria vida e, sendo ampliado, este conceito contemplará mais do 
que o bem-estar físico, mental e social, comumente segmentado, alcançando o 
entrelaçamento das diversas dimensões da existência.  

C) remete à estrutura governamental, a qual funciona por meio de dispositivos de controle de 
saúde, tais como habitação, alimentação, escolarização, trabalho, serviços de saúde e 
transporte. 

D) está relacionada ao combate das desigualdades de acesso aos bens públicos presentes 
no contexto social moderno. 
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25. Sob essa visão ampliada do conceito de saúde, o profissional de Educação Física deverá 

atuar de modo a  

A) criar possibilidades de promoção da saúde do sujeito, intervindo diretamente em seu meio 
social, a partir da mudança de hábitos da família e da mudança na estrutura física de sua 
moradia. 

B) perceber as necessidades do organismo humano, considerando a relação entre gasto 
energético e diminuição de riscos à saúde e a redução de ocorrência de doenças não -
transmissíveis. 

C) proporcionar conhecimentos acerca dos cuidados com o corpo, a partir de práticas 
corporais, exercícios físicos, regimes alimentares, entre outras ações integradas à vida 
humana e à natureza, de forma pública e coletiva, enfatizando-se o viver bem e o 
autocuidado. 

D) estimular a prática de esportes no grupo das crianças e, para os jovens e adultos, a 
prática regular de exercícios corporais/atividade física.  

 

26. Com base nas políticas de Educação em Saúde, ações são construídas com o objetivo de 

levar à população conhecimento acerca de fatores determinantes da saúde, da qualidade e 

do estilo de vida, favorecendo a autonomia do sujeito quanto ao seu próprio cuidad o e à sua 

responsabilidade pelas decisões que implicam diretamente em sua saúde. As políticas de 

Educação em Saúde devem  

A) considerar as especificidades e a superação das desigualdades regionais, percebendo, a 
importância do trabalho em saúde e a importância de ações formais de educação na 
saúde, por ofertas institucionais.  

B) ser definidas pelos Colegiados de Gestão da Educação em Saúde, que, nas esferas 
federal e estadual, serão responsáveis pela elaboração do Plano de Ação de Educação 
Permanente em Saúde. 

C) incluir toda ação realizada em âmbito educacional formal, como escolas públicas ou 
privadas, que fomente saberes e práticas em torno do autocuidado e do desenvolvimento 
integral do alunado. 

D) articular a pesquisa e a extensão, realizadas através de  grupos de etnoeducação em 
saúde, em prol das pessoas que sofrem de enfermidades crônicas, usuárias da atenção 
básica. 

 

27. Atualmente, a saúde é definida a partir da complexidade de dimensões que constituem a vida 

humana. Nos estudos, é comum encontrarmos uma perspectiva de causalidade, baseada na 

investigação clínica, que pode contribuir para a promoção de ações preventivas,  criando 

linhas de conduta para as doenças crônicas não transmissíveis.  

Os estudos epidemiológicos da atividade física indicam que  

A) o estímulo à atividade física é prioritário no controle das DCNT e a mudança de padrões 
comportamentais requer medidas abrangentes e intersetoriais, tal como proposto na 
Estratégia Global para Dieta, Atividade Física e Saúde, da Organização Mundial da 
Saúde. 

B) as ações dos profissionais de educação física devem estimular a adoção de um estilo de 
vida ativo e saudável, bem como investigar a relação entre atividade física, sedentarismo 
e seus fatores de risco, relação com outros agravos, sejam cardiovasculares , hipertensão, 
câncer, diabetes e com a saúde mental.  

C) o número crescente de casos de sedentarismo, hipertensão, diabetes, entre outros, é 
agravado pela condição hipocinética, que compreende o excesso de movimentos e de 
atividades realizadas pelos sujeitos. 

D) o profissional de educação física deve, antes de conhecer a realidade da comunidade, 
criar grupos para o desenvolvimento das capacidades físicas a ser atingido por meio de 
execução de um plano de atividades diárias previamente planejadas.  
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28. As atividades físicas podem ser definidas e melhor selecionadas, considerando -se a natureza 

aeróbia ou anaeróbia dos exercícios bem como os objetivos do praticante. Sob a perspectiva 

do metabolismo e da intensidade do esforço, analisando-se as atividades físicas aeróbias e 

as anaeróbias, constata-se que as aeróbias caracterizam-se 

A) pela maior utilização do metabolismo aeróbio, baixa intensidade do esforço físico e a 
frequência cardíaca não ultrapassa 80 a 90% da máxima, enquanto as anaeróbias 
caracterizam-se pela maior utilização do metabolismo anaeróbio, ativado quando é alta a 
intensidade do esforço físico.  

B) pela maior utilização do metabolismo aeróbio, ativado quando é alta a intensidade do 
esforço físico, enquanto que as anaeróbias caracterizam -se pela maior utilização do 
metabolismo anaeróbio, baixa intensidade do esforço físico e a frequência cardíaca não 
ultrapassa 80 a 90% da máxima. 

C) pela maior utilização do metabolismo associado ao ciclo de Krebs, baixa intensidade do 
esforço físico e baixa pressão arterial, enquanto que as anaeróbias caracterizam -se pela 
maior utilização do metabolismo da via glicolítica, ativado quando é baixa a int ensidade 
do esforço físico. 

D) pela maior utilização do metabolismo da via glicolítica, alta intensidade do esforço físico  e 
a frequência cardíaca ultrapassa 90% da máxima, enquanto que as anaeróbias 
caracterizam-se pela maior utilização do metabolismo associado ao ciclo de Krebs, 
ativado quando é alta a intensidade do esforço físico.  

 

29. Para o planejamento das atividades físicas, é necessário que se conheça o funcionamento das 

fibras musculares. Acerca do funcionamento da contração muscular, constata -se que, 

A) nas atividades físicas aeróbias, as contrações destacadas são as isotônicas, com utilização 
das fibras de lenta contração (tipo I); por sua vez, nas atividades anaeróbias, o predomínio 
é de isometria e fibras de rápida contração (tipo Il).  

B) nas atividades físicas aeróbias, as contrações destacam-se pela isometria e lenta contração 
(tipo I); por sua vez, nas atividades anaeróbias, o predomínio é de isotônica e rápida 
contração (tipo ll). 

C) nas atividades físicas aeróbias, destacam-se as contrações isotônicas e a rápida contração 
(tipo II); por sua vez, nas atividades anaeróbias, o predomínio é de isometria e lenta 
contração (tipo l). 

D) nas atividades anaeróbias, o predomínio é de isometria e fibras de rápida contração (tipo l); 
por sua vez, nas atividades físicas aeróbias as contrações destacadas são as isotônicas, 
com utilização das fibras de lenta contração (tipo II).  

 

 

Para as questões 30 e 31 considere o trecho a seguir:  

No século XIX, o século centrado no trabalho, os argumentos de utilidade 

econômica e social ganharam grande peso e deslocaram, para o fundo da cena, os 

argumentos sobre vida boa, que podiam ser encontrados nas filosofias de vida ou 

práticas. Os argumentos econômicos a favor da atividade corporal continuaram a 

ser relevantes, ainda em nosso século [século XX]. As circunstâncias de um mundo 

em rápida industrialização, que caracterizou os países europeus do século passado 

[século XIX], foram favoráveis para esse tipo de argumentos. Embora 

permanecessem vivos valores e elementos de práticas tradicionais, as propostas 

ganharam uma nova fundamentação em termos dos conhecimentos da física, da 

fisiologia e da química. Digamos, a modo de síntese, que houve uma ruptura com 

os modos de tratar as mesmas questões como, por exemplo, o problema  central da 

fadiga no trabalho. 

        (LOVISOLO, H. Atividades físicas, educação e saúde. Rio de Janeiro: Sprint, 2000. p. 67.)  
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30. Nesse trecho, que corresponde a uma abordagem histórica, o autor descreve os principais 
objetivos da atividade física em diferentes épocas. Assim, conforme o texto, no século XIX, 
praticava-se atividade física  

A) com o objetivo de aumentar o rendimento dos trabalhadores através de práticas dinâmicas 
e diversas, cujo foco era o prazer no tempo livre.  

B) de modo a compor o contra-turno do trabalho, favorecendo, assim, o lazer dos 
funcionários. 

C) como terapêutica para as enfermidades da época, sendo essa at ividade recomendada 
pelos profissionais da medicina.  

D) com vistas à diminuição da fadiga no trabalho e aumento no rendimento.  

 

31. A partir do trecho “os argumentos de utilidade econômica e social ganharam grande peso e 
deslocaram, para o fundo da cena, os argumentos sobre vida boa, que podiam ser 
encontrados nas filosofias de vida ou práticas”, conclui -se que o autor   

A) compreende que as filosofias de vida ou práticas se encontravam em acordo com as 
necessidades industriais do século XIX, pois eram promovidas práticas de boa vida.  

B) defende a ideia de que o corpo humano necessita ser percebido como um instrumento da 
organização social que funciona em prol da qualidade de vida.  

C) critica a supervalorização dos conhecimentos científicos, que fundamentavam, na época, 
as atividades físicas, em detrimento das práticas e filosofias de vida.  

D) defende a ideia de que as filosofias de vida ou práticas favoreceram uma melhora 
econômica e social no contexto do século XIX.  

 

32. Existem evidências comprovadas a respeito da eficácia das atividades físicas aeróbias no 
combate ao excesso de gordura. São contribuições das atividades físicas aer óbias para a 
composição corporal: 

A) diminuição dos ácidos graxos e da produção de ATP, aumento da perda de gordura e 
favorecimento da manutenção da massa corporal gorda.  

B) maior uso dos ácidos graxos como substrato energético, produção de ATP, perda de 
gordura e manutenção ou aumento da massa magra.  

C) menor necessidade de substrato energético, produção de ADP, perda de gordura e 
manutenção ou aumento da massa magra.  

D) maior uso dos ácidos graxos como substrato energético, produção de ADP e aumento da 
massa corporal gorda. 

 

33. A literatura reconhece as contribuições das atividades físicas para a prevenção de diversos  
fatores agravantes de doenças. Sobre essa temática analise as afirmativas a seguir:  
 

I 

As atividades físicas atuam na prevenção de fatores de risco nas dislipidemias, 

hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, reduzindo o nível de lipídios sanguíneos e 

auxiliando no controle da hipertensão arterial e venosa.  

II 
As atividades físicas associadas a dietas possibilitam aumento de peso, diminuição de 

gasto calórico e, no caso das pessoas com diabetes, favorece o seu controle . 

III 

As atividades físicas possibilitam melhor utilização celular da glicose e diminuição da 

necessidade de insulina, contribuindo para prevenção de diabetes e hiperglicemia, 

além de melhor controle e tratamento da doença.  

IV 

As atividades físicas potencializam o sistema cardiovascular e renal , favorecem a 

redução de massa óssea, além de contribuírem para o desenvolvimento do sistema 

locomotor. 
 

Em relação às contribuições das atividades físicas, estão corretas as afirmativas  

A) I e III.   C) III e IV.  

B) II e IV.  D) II e I. 
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34. Em 2001, realizou-se a III Conferência Nacional de Saúde Mental, na cidade de Brasília. No 

relatório final dessa conferência, ficou definido que  

A) as três esferas de governo devem ofertar serviços que incluam práticas desportivas, de 
lazer e culturais em todos os CAPS. 

B) os municípios devem ofertar, através dos profissionais de Educação Física, atividades de 
combate às doenças mentais, em parques, praças, bairros e nos CAPS.  

C) as três esferas de governo devem ofertar práticas de lazer, atividades cultur ais e 
desportivas em parques, praças, bairros e ambulatórios de saúde mental.  

D) as atividades de lazer, práticas desportivas, recreação e cultura devem ser apoiadas pelos 
Estados e Municípios e desenvolvidas em todos os CAPS.  

 

35. O Relatório final da III Conferência Nacional de Saúde Mental atesta que “A implantação de 

políticas de saúde mental deve ser considerada como prioridade de saúde pública no País e 

os estados e municípios devem desenvolver uma política de saúde mental no contexto do 

SUS, com orientação única, inserida nos respectivos Planos Estaduais e Municipais de 

Saúde, respeitando as necessidades, a realidade e o perfil epidemiológico de cada 

localidade.” (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Comissão 

Organizadora da III CNSM. Relatório Final da III Conferência Nacional de Saúde Mental. 

Brasília, 11 a 15 de dezembro de 2001. Brasília: Conselho Nacional de Saúde/Ministério da 

Saúde, 2002.). 

Com base no texto e segundo o princípio da integralidade, o profissional de Educação Física  

deve 

A) garantir espaços de promoção à saúde mental, trabalhando de forma interdisciplinar 
através dos grupos de convivência e promover a saúde mental de crianças, adolescentes, 
adultos, idosos e pessoas com necessidades especiais, ao investir em atividad es de 
esporte, cultura e lazer. 

B) trabalhar em consonância com os princípios de inclusão social e visando a habilitação da 
sociedade para conviver com a diferença, ao promover atividades que privilegiam o  
esporte, a cultura e o lazer, para garantir o pleno exercício da cidadania. 

C) estimular a criação de ambientes de prevenção em saúde mental através da oferta de 
atividades físicas, como os esportes comunitários, com recursos preferencialmente dos 
PSFs. 

D) estar consciente das especificidades das atividades do profissional de Educação Física, 
quando sua participação se dá em grupos interdisciplinares de prevenção em saúde 
mental de crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com necessidades especiais.  

 

36. De acordo com o Manual de cuidados paliativos e tendo em vista as ações características 

dos profissionais de Educação Física, a reabilitação em cuidados paliativos requer  

A) atuação multidisciplinar, com trabalho colaborativo da equipe, família e família/ cuidador, 
com o objetivo de reabilitar e curar o paciente.  

B) atuação multidisciplinar, mas principalmente, com a prevalência da participação de 
médicos, com o objetivo de reabilitar e curar o paciente, não importando o nível da 
doença. 

C) atuação interdisciplinar da equipe de saúde, na qual o profissional de Educação Física irá 
formular um programa de exercícios que auxilie na cura do paciente, em conjunto com os 
demais profissionais da equipe. 

D) atuação de uma equipe multidisciplinar, desenvolvimento de objetivos realistas e viáveis e 
ação integrada dos profissionais que, através de um esforço colaborativo possam 
construir relações democráticas e igualitárias de poder, com participação da família, do 
paciente e do família/cuidador.  
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37. Quando analisados o metabolismo aeróbio e as atividades predominantemente aeróbias, 

observa-se que 

A) as vias metabólicas oxidativas, através do ciclo de Krebs da fosforilação oxidativa, são 
ativadas devido ao estímulo de baixa ou moderada intensidade, pe rmitindo trabalhos 
musculares de longa duração, definindo as atividades aeróbias.  

B) as atividades físicas aeróbias requerem a utilização do metabolismo aeróbio 
prioritariamente, com a frequência cardíaca não excedendo o limite de 70% do seu 
máximo. 

C) as atividades físicas predominantemente aeróbias têm características acíclicas, com 
variação de intensidade, permitindo um equilíbrio entre o gasto e o suporte energético.  

D) as atividades aeróbias exigem um esforço físico predominante de médio a alto, com 
frequência cardíaca não excedendo 80 a 90% do seu máximo.  

 

38. As atividades físicas causam efeitos imediatos durante sua prática e, a depender do tempo e 

da intensidade, esses efeitos se estendem, suscitando diversas alterações biológicas. 

Considerando as alterações biológicas decorrentes do treinamento físico, analise as 

seguintes afirmativas: 
 

I 
Nas atividades anaeróbias, percebe-se a melhoria da capacidade do músculo em 

oxidar lipídios e glicídios. 

II 
Nas atividades aeróbias, percebe-se a melhoria da capacidade de suportar melhor os 

níveis altos de ácido lático no sangue, durantes as atividades de esforço máximo.  

III 

Em nível cardiovascular, o condicionamento aeróbico permite a hipertrofia muscular 

cardíaca, devido ao aumento da cavidade ventricular esquerda e ao aumento da 

espessura de suas paredes. 

IV 
Em nível locomotor, há a estabilização da coluna e das articulações dos membros, 

atuando na prevenção de distúrbios relacionados a essas partes.  
 

Em relação às alterações biológicas em decorrência do treinamento físico, estão corretas as 

afirmativas 

A) II e III. 

B) III e IV. 

C) II e IV. 

D) I e II. 

 

39. Considerando o que prescreve o Programa Saúde na Escola (PSE), os profissionais de 

Educação Física devem 

A) desenvolver projetos de apoio à equipe do PSE para garantir o controle de doenças 
crônico-degenerativas, da obesidade infantil e combater o sedenta rismo. 

B) auxiliar a equipe de saúde, promovendo palestras e programas de exercícios físicos para a 
resolução de problemas como a obesidade infantil e o sedentarismo.  

C) atuar de forma a prevenir doenças crônico-degenerativas, formulando programas de 
treinamento específicos para cada população escolar.  

D) atuar como parte integrante da equipe de saúde, na perspectiva de promover uma 
educação em saúde de forma integral, auxiliando na prevenção de doenças e na 
promoção à saúde, atreladas às práticas corporais  e às atividades físicas realizadas nas 
escolas. 
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40. O Programa Saúde na Escola (PSE) foi instituído pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 
2007. De acordo com esse documento, a promoção da atividade física na escola é de 
fundamental importância, pois 

A) o bem-estar físico e mental das pessoas é um importante fator de proteção à saúde, além 
disso, a prática de atividades físicas favorece uma vida ativa e a criação de valores como 
trabalho em equipe, respeito às regras, lealdade, dentre outros.  

B) o profissional de Educação Física, ao desenvolver atividades que estimulem a competição, 
estará contribuindo para a formação da criança e do adolescente para as barreiras a 
serem enfrentadas fora dos muros da escola.  

C) as atividades desenvolvidas por profissionais de Educação Física estimulam o 
aprendizado das disciplinas na escola, servindo como ferramenta integrativa e 
disciplinadora. 

D) o profissional de educação física deve verificar  se o índice de obesidade crescente nas 
escolas é resultante da falta de programas de atividade física adequados à população 
escolar, atuando na recomendação de dietas saudáveis . 

 

41. De acordo com a legislação vigente, os profissionais de Educação Física integram os Núcleos 
de Apoio à Saúde da Família (NASF). Essa legislação determina que, 

A) no NASF 2, a carga horária máxima permitida aos profissionais será de 200 horas, sendo 
que o limite máximo semanal de carga horária individual é 40 horas.  

B) no NASF 1, os profissionais deverão cumprir uma carga horária de, no máximo, 12 0 horas 
semanais, sendo que cada profissional poderá cumprir no mínimo 40 horas semanais.  

C) tanto no NASF 1 quanto no NASF 2, os profissionais escolhidos devem ter nível superior; 
as somas das cargas horárias semanais dos membros devem ser, na ordem, 200 e 120 
horas; não haverá carga horária menor que 20 horas, e cada profissional deverá cumprir 
entre 80 e 40 horas semanais respectivamente.  

D) tanto no NASF 1 quanto no NASF 2, as cargas horárias limites somadas dos profissionais 
de nível superior deve atingir 200 horas; suas cargas horárias semanais individuais não 
podem exceder 80 horas, não havendo carga horária menor que 20 horas.  

 

42. Ao considerar a relação entre a atividade física e os fatores de risco coronarianos, sabe -se 
que os exercícios físicos 

A) atuam como calmante natural, reduzindo os riscos de contrair obesidade e diabetes, além 
de reduzir os níveis de ácido úrico e triglicerídeos, além de incentivar o convívio social e 
a redução da busca por bebidas alcoólicas e cigarros.  

B) atuam de forma indireta na prevenção e cura de doenças coronarianas e no aumento das 
taxas de triglicerídeos, ao incentivar o convívio social e a redução da busca por bebidas e 
cigarros. 

C) substituem o uso de medicamentos no tratamento das doenças coronarianas, além de 
servir de calmante natural.  

D) devem se voltar ao combate e cura de doenças cardiovasculares, quando definidos em um 
programa elaborado pelo profissional de Educação Física do NASF, de modo que não 
seja necessária a busca demasiada por médicos.  

 

43. A Política Nacional de Promoção à Saúde, lançada em marco de 2006, define alguns eixos 
temáticos de atuação dos profissionais de Educação Física. De acordo com essa política, 
práticas corporais/atividade física (PCAF) devem ser compreendidas  

A) como fonte de prevenção das doenças coronarianas, principalmente, atentando para os 
parâmetros de tratamento desses tipos de doença, sem necessariamente considerar o 
contexto local. 

B) como fortalecimento social das práticas de saúde em geral, através das redes de ate nção 
integral, corresponsabilidade social, integralidade e transversalidade do acesso às 
políticas e tecnologias de saúde e direito ao lazer, considerando o contexto, a história e a 
cultura local. 

C) a partir das observações específicas que o profissional faz de cada contexto, 
considerando isoladamente o espaço-território onde ocorrem as demais ações de saúde.  

D) de forma sistematizada, de modo a atender as demandas da comunidade, de acordo com 
o que propõe o profissional de Educação Física, ao considerar conteúdos eleitos 
unilateralmente. 
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44. As práticas corporais/atividade física (PCAF) são promovidas com vistas à melhoria do corpo 

como um todo. Nesse sentido, a partir das PCAF, devem -se considerar 

A) a programação de exercícios, focando, sobretudo, as melhorias fisiológicas produzidas 
pelas atividades físicas. 

B) os aspectos fisiológicos de promoção da saúde e prevenção de doenças bem como a 
melhoria da circulação, a regulação do sono, o controle do estresse e do peso e a 
redução do colesterol. 

C) os aspectos fisiológicos que promovem a saúde e previnem diversas doenças; a cultura 
corporal em torno dos movimentos realizados e a simbologia, a significação e a 
identidade de determinado povo ao produzir determinados movimentos.  

D) o conhecimento sobre o que é melhor para cada população de determinado território onde 
ocorrem as ações de saúde, independentemente da cultura de movimento da localidade.  

 

45. O profissional de Educação Física, no direcionamento das práticas corporais/atividade física 

(PCAF), deve atuar de acordo com as seguintes diretrizes:  

A) priorizar o atendimento de forma individual dos casos mais graves, nos quais se necessita 
de maior apoio e de melhor desenvolvimento das PCAF; promover o lazer como forma de 
otimizar a saúde. 

B) favorecer o trabalho disciplinado e individual mais do que as intervenções coletivas; 
participar das atividades que dizem respeito às avaliações dos resultados das 
intervenções. 

C) utilizar-se de programas de atividades físicas específicos para os problemas percebidos 
em cada território de saúde; avaliar os resultados das intervenções para promover a 
progressão das PCAF. 

D) desenvolver ações de inclusão social intergeracionais e de integralidade do sujeito, 
abrangendo os ciclos de vida para fundamentação das PCAF; considerar atividades que 
desenvolvam ações coletivas acima das individuais.  

 

46. O Colégio Americano de Medicina Esportiva e a Associação Americana de Diabetes, ao 

discutirem aspectos do diabetes mellitus, concluíram que  

A) pacientes com diabetes mellitus geralmente sofrem hipoglicemia durante o exercício físico, 
além de apresentarem dificuldades de adaptação hormonal com relação à adequação dos 
níveis de insulina plasmática e glucagon durante o exercício físico.  

B) o exercício atrapalha a sensibilidade à insul ina e aumenta os níveis de glicose no sangue 
em pacientes com diabetes tipo 2.  

C) indivíduos com diabetes devem ser submetidos a uma avaliação geral, após iniciarem um 
programa de exercícios que vise a hiperglicemia.  

D) a anamnese deve diagnosticar as complicações no coração e no fígado, e os exercícios 
devem promover a facilitação da adaptação hormonal em pacientes com diabetes mellitus.  

 

47. Quanto à prescrição do exercício físico para pacientes com doença arterial e coronariana, o 

Colégio Americano de Medicina Esportiva recomenda que  

A) os circuitos de exercícios de resistência com repetições entre 12 -15 devem ser 
considerados desde que não varie muito a intensidade. 

B) os exercícios para o treinamento de força não são recomendados, em geral, para 
pacientes com cardiopatias, pois podem aumentar o nível do esforço cardíaco além do 
normal. 

C) os exercícios devem considerar as condições cardiovasculares e o estado clínico do 
indivíduo, pois a movimentação dos grandes grupos musculares e os exercícios contínuos 
como os aeróbios, podem proporcionar o condicionamento cardíaco.  

D) a baixa intensidade dos exercícios seja aplicada a todos os indivíduos  com cardiopatias, 
de modo que não haja aumento do esforço coronariano, elevando os riscos das doenças.  
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48. Um dos papeis do profissional de Educação Física é orientar a comunidade quanto à 

importância e à necessidade de adesão a um estilo de vida saudáve l, o qual se caracteriza 

entre outras coisas, pela 

A) promoção de atividades físicas diárias, de intensidade moderada.  

B) promoção à saúde, pela prevenção de fatores de risco e pela redução da mortalidade por 
todas as causas. 

C) realização de atividades físicas por, pelo menos, 30 minutos, em dias alternados, como 
forma de prevenção de fatores de risco.  

D) oferta de atendimento e de serviços padronizados a todos, de modo igualitário, com base 
no princípio da homogeneidade dos membros da comunidade.  

 

49. Todo programa de atividade física, para que possa ser seguro e venha apresentar resultados 

positivos voltados à promoção da saúde, deve partir de um conjunto de ações: planejar, 

organizar, prescrever e orientar os exercícios. Além disso, deve estar fundam entado em três 

princípios biológicos voltados à relação esforço físico-adaptações funcionais e orgânicas, 

quais sejam:  

A) sobrecarga; intensidade do esforço e reversibilidade.  

B) resistência cardiorrespiratória; força/resistência muscular e flexibilidade e composição 
corporal. 

C) metabolismo e intensidade do esforço; suporte energético e contração muscular.  

D) sobrecarga, progressão e individualidade; especificidade e reversibilidade.  

 

50. A realização de um determinado exercício físico produzirá certas reações no organismo, que 

têm implicações na saúde. Por exemplo, os exercícios aeróbios resultam em modificações na 

resistência cardiorrespiratória; os exercícios de alongamento muscular e mobilidade articular 

promovem melhoria na flexibilidade e os exercícios localizados, a força/resistência dos 

grupos musculares envolvidos.  

O princípio correspondente a essa caracterização denomina-se  

A) composição corporal. 

B) reversibilidade. 

C) sobrecarga, progressão e individualidade.  

D) especificidade. 

 

 


