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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 55 questões de múltipla escolha assim distribuídas: 01 a 15 > 

Saúde Coletiva; 16 a 55 > 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 O candidato 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 Respostas. Retirando-se antes de decorridas três horas do início da 

prova, deverá devolver também este Caderno.  

12 O candidato só poderá levar este Caderno após decorridas três horas do início da 

prova. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Saúde Coletiva              01 a 15 
 

 

01. O movimento que impulsionou a reforma sanitária brasileira colocou como projeto a 

construção contra-hegemônica de um novo patamar civilizatório, implicando uma profunda 

mudança cultural, política e institucional capaz de viabilizar a saúde como um bem público.  

Um dos princípios orientadores da reforma sanitária brasileira é o  

A) princípio sanitário que entende a proteção à saúde de uma forma integral, desde a sua 
promoção, passando pela ação curativa até a reabilitação. 

B) princípio ético-normativo que insere a saúde como responsabilidade dos indivíduos, 
garantindo alinhamento ao mundo liberal moderno que garante a integralidade da atenção 
à saúde. 

C) princípio científico da multicausalidade como modelo expl icativo para a complexidade das 
doenças da população brasileira.  

D) princípio do alinhamento aos pressupostos do modelo médico-assistencial privatista para 
garantia integral do acesso aos serviços de saúde por todas as classes da população. 

 

02. No início do século passado, a sociedade brasileira esteve dominada por uma economia 
agroexportadora, assentada na monocultura cafeeira.  Essa monocultura exigia do sistema de 
saúde, sobretudo, uma política de saneamento destinada aos espaços de circulação das 
mercadorias exportáveis e à erradicação ou ao controle das doenças que poderiam prejudicar 
a exportação.  

Esse modelo assistencial que orientou as políticas de saúde na época ficou conhecido como  

A) unicausalidade.    C) sanitarismo campanhista. 

B) médico-assistencial privatista.   D) previdenciário. 

 

03. As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são organizações poliárquicas de conjuntos de serviços 
de saúde vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por açã o 
cooperativa e interdependente. Essas redes permitem ofertar atenção contínua e integral a 
determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde , prestada no tempo certo, 
no lugar certo, por custo certo, com a qualidade certa e de forma humanizada .   

Os três elementos que constituem as Redes de Atenção à Saúde são : 

A) profissionais de saúde, normativas e legislações nacionais.  

B) regulação, autorização e acesso. 

C) hierarquização, regionalização e participação popular.  

D) população, estrutura operacional e modelo de atenção à saúde.  

 

04. A concepção de Educação Permanente em Saúde (EPS), a partir da década de 1980, passou 
a ser vista como estratégica para a recomposição das práticas e das políticas de formação, 
atenção e gestão em consonância com princípios do SUS. A referência norteadora dessa 
estratégia foi denominada de “Quadrilátero da Educação Permanente em Saúde ", sendo 
composta por ensino, gestão, atenção e controle social.  

O eixo estruturante da EPS é  

A) a participação popular, movimento organizado capaz de ordenar e reorientar as práticas e 
a formação em saúde. 

B) o acesso aos serviços de saúde, como um dos componentes fundamentais do princípio da 
universalidade do SUS. 

C) a categoria trabalho, na qual estão previstas as práticas realizadas individual e 
coletivamente, pressupondo a participação ativa dos trabalhadores em seu próprio 
processo de aprendizagem. 

D) a necessidade de saúde, que tem uma determinação social e histórica do modelo médico-
assistencial privatista, formando a base de constituição do SUS.  
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05. O envelhecimento populacional tem estreita ligação com os processos de transição 
demográfica e de transição epidemiológica. A mudança do comportamento demográfico da 
população bem como a variação dos níveis de natalidade e de mortalidade, além dos 
movimentos migratórios, modificam a inclusão da população nos três grupos etários, 
tornando-se mais envelhecida ou mais jovem. O cenário atual observado no Brasil é de 
redução do grupo das crianças, em virtude da queda acentuada da fecundidade e do 
progressivo aumento do grupo dos idosos, com a elevação da expectativa de vida, fruto da 
melhoria das condições sociais e econômicas.  

Uma das características da transição demográfica e epidemiológica no Brasil  é 

A) o envelhecimento rápido da população, que, a partir da década de 1960, reduziu a 
demanda por serviços médicos e sociais em razão de maior autonomia dos sujeitos e  da 
melhoria das condições gerais de vida.  

B) a predominância das doenças infecciosas e parasitárias que atingem, em sua maioria, a 
população mais idosa. 

C) o início do declínio das mortes por neoplasia nos últimos anos, em razão da melhoria das 
condições de vida das pessoas. 

D) a contratransição em que há a reintrodução de algumas doenças, como dengue e cólera, 
ou o recrudescimento de outras, indicando uma natureza não unidirecional. 

 
06. A epidemiologia dedica-se, no campo da saúde coletiva, a estudar e a fornecer bases 

científicas para a produção de equidade em saúde e para a melhora da qualidade de vida, 
além de identificar situações que tragam risco ou aumentem a vulnerabilidade aos agravos à 
saúde. Não obstante, também avalia a efetividade de programas, produtos e práticas para 
promoção, proteção e recuperação da saúde, apresentando uma série de dimensões nas 
quais as questões éticas estão presentes.  

Na epidemiologia, 

A) as pesquisas estão mais sujeitas a situações nas quais o limite entre humano e inumano 
possa ser ultrapassado. 

B) as relações com a ética limitam‐se às considerações dos aspectos éticos relacionados à 
prática de pesquisa em seres humanos.  

C) os problemas relativos à ética nas pesquisas que envolvem seres humanos e o significado 
social do risco e da vulnerabilidade são importantes na produção dos conhecimentos 
epidemiológicos.  

D) os interesses coletivos, por questões éticas, sempre se sobrepõem, e não se opõem, aos 
interesses individuais no âmbito da vigilância epidemiológica, em qualquer das esferas de 
atuação do sistema de saúde. 

 
07. Em um município do interior do estado do Rio Grande do Norte , a equipe da Vigilância em 

Saúde da Secretaria Municipal de Saúde sentiu a necessidade de estruturar uma sala de 
situação epidemiológica para avaliar os impactos da pandemia de COVID-19 no perfil 
epidemiológico da cidade. Identificaram a necessidade de elaborar os coeficientes de 
morbidade, para realizar diagnóstico em saúde, e a prevalência e a incidência das doenças 
para demonstrar o seu comportamento, ou seja, se há aumento ou diminuição dos casos. 

No que diz respeito aos coeficientes de morbidade,  

A) a incidência permite a comparação, ao longo do tempo, de dados epidemiológicos de uma 
mesma cidade ou de um mesmo país e, também, de diferentes espaços, ou seja, 
diferentes cidades e países. 

B) o coeficiente de prevalência resulta da divisão do número de casos novos de uma doença 
em um intervalo de tempo, período e área determinada, pela população exposta ao risco 
de adquiri-la, multiplicada por 100.000. 

C) o coeficiente de prevalência corresponde à relação entre o número de casos novos e o 
total da população exposta, o que permite realizar estudos comparativos de diferentes 
épocas e de diferentes populações.  

D) a incidência corresponde ao número de casos novos de determinado agravo ou doença  em 
uma população de indivíduos durante determinado período de tempo . 
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08. Um grupo de indivíduos selecionados para coleta de informação sobre a exposição de 
interesse será acompanhado, ao longo do tempo, para identificar se seus integrantes 
apresentam ou não determinada doença e se a exposição prévia guarda relação com a 
ocorrência dessa doença.  

Esse desenho de estudo, que parte da causa em busca dos efeitos, é conhecido como 

A) grupo controle.   C) experimental. 

B) coorte.     D) ensaio clínico randomizado. 
 

09. A lista abaixo apresenta delineamentos de estudos epidemiológicos que pro duzem diferentes 

níveis de evidências científicas.  

A. Ensaios clínicos randomizados e controlados de pequena amostra . 
B. Estudo de série de casos e opiniões de especialistas.   
C. Revisões sistemáticas de ensaios clínicos controlados randomizados. 
D. Estudos de coorte. 
E. Estudo de caso-controle. 
F. Ensaios clínicos randomizados e controlados de grande amostra.  

A sequência decrescente dos níveis de evidência científica dos delineamentos listados é 

A) B, C, A, F, D, E.  C) A, F, B, C, E, D. 

B) C, F, A, D, E, B.   D) D, A, B, E, F, C. 
 

10. A vigilância em saúde tem como objetivo a busca de respostas mais efetivas para as 
demandas e os problemas de saúde e se propõe a trabalhar a lógica de um conjunto 
articulado e integrado de ações. Analise as afirmativas abaixo sobre a vigilância em saúde. 

 

I 
A farmacovigilância ou vigilância de reações adversas a medicamentos é um exemplo 
clássico de práticas de vigilância sanitária.  

II 
O subsistema de vigilância sanitária é de competência exclusiva da União , e suas 
ações estão concentradas na ANVISA, podendo a sua execução ser complementada 
pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, mediante convênio.  

III 
Surto e epidemia, por seu baixo potencial de ameaça à saúde da população, não são 
considerados eventos de saúde pública, quando comparados a uma pandemia.  

IV 
A operacionalização da vigilância epidemiológica compreende um ciclo de funções 
específicas e intercomplementares, desenvolvidas de modo contínuo, permitindo o 
conhecimento do comportamento da doença ou do agravo. 

 

Das afirmativas, estão corretas  

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

11. Os determinantes sociais da saúde (DSS) são as condições em que as pessoas nascem, 
crescem, trabalham, vivem e envelhecem. São o conjunto mais amplo de forças e sistemas 
que moldam as condições da vida cotidiana. Ao moldarem as condições de vida, os DSS 
certamente irão influenciar, de maneira direta ou indireta, a situação de saúde. 

Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 
O combate à iniquidade, por meio da promoção da equidade, significa a garantia do 
acesso aos atendimentos médicos, nos diferentes níveis de atenção.  

II 
As diversas definições de determinantes sociais de saúde expressam que as 
condições de vida e trabalho dos indivíduos bem como as de grupos da população 
estão relacionadas com sua situação de saúde.  

III 
O conhecimento dos determinantes de saúde, na sociedade, é obtido pela soma dos 
determinantes de saúde identificados em estudos com indivíduos.  

IV 
Apoiar a abordagem dos determinantes sociais significa compreender o valor que a 
saúde tem para a sociedade e admitir que ela depende de ações , muitas vezes, sem 
relação com o setor de saúde. 

 

Das afirmativas, estão corretas  

A) II e IV.    B) I e IV.  C) II e III.  D) I e III. 
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12. De acordo com Reeves e colaboradores (2010), para diferenciar as formas de trabalho 
interprofissional, é preciso considerar a articulação das ações, que requer o reconhecimento 
da sua interdependência e a interação dos sujeitos envolvidos, expressa pelo nível de 
compartilhamento de valores, objetivos e identidade entre os profissionais.  

Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 

O trabalho em equipe constitui a maior unidade de produção do cuidado em saúde  e 
caracteriza-se por: intensa interdependência das ações, integração, clareza dos 
papéis (reconhecimento do papel e trabalho das demais áreas profissionais), 
compartilhamento de valores, objetivos e identidade de equipe.  

II 

Diferente do trabalho em equipe e da colaboração, nos quais há compartilhamento de 
identidade e senso de pertencimento (a uma dada equipe ou rede), o trabalho em rede 
não requer o compartilhamento de identidade ou pertencimento a uma mesma equipe 
de trabalho. 

III 

A colaboração caracteriza-se como forma mais flexível de trabalho interprofissional, 
com níveis menores de compartilhamento;  clareza de papéis ; interdependência das 
ações; e ainda com a necessidade de lidar com situações de atendimento um pouco 
menos imprevisíveis e com menor urgência e complexidade.  

IV 
No trabalho em rede, reconhece-se maior flexibilidade e menor interdependência das 
ações. O pré-requisito desse trabalho é a interação interpessoal, fragilizando -se 
quando acontece de maneira não sincrônica. 

 

Das afirmativas, estão corretas 

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

 
13. A educação interprofissional é definida como “a ocasião em que membros de duas ou mais 

profissões aprendem ‘com’, ‘sobre’ e ‘entre si’ para melhorar a colaboração e a qualidade dos 
cuidados”. 

Analise as afirmativas abaixo acerca da educação profissional.  
 

I 
A educação interprofissional reforça a distinção entre as divisões manual e intelectual 
do trabalho, como desdobramento da lógica atual de produção dos diversos serviços 
de saúde. 

II 
O horizonte da educação interprofissional é a melhoria da qualidade da atenção 
mediada pela colaboração na dinâmica  do trabalho em equipe.  

III 
O desenvolvimento de profissionais mais colaborativos requer que os pressupostos da 
educação interprofissional estejam, explicitamente, inseridos na proposta pedagógica.   

IV 
A educação interprofissional propõe a diluição  das identidades profissionais por meio 
de um nível excelente de colaboração.  

 

Das afirmativas, estão corretas 

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

 
14. As competências colaborativas representam conhecimentos, habilidade s, atitudes e valores 

que qualificam profissionais ou estudantes para o efetivo trabalho em equipe. São essas 
competências que melhoram as relações interpessoais e interprofissionais para o exercício do 
trabalho em saúde, resgatando o seu caráter eminentemente coletivo. 

Exemplos de competências colaborativas são: 

A) clareza dos papeis profissionais, liderança colaborativa, atenção centrada no 
usuário/paciente, funcionamento da equipe. 

B) comunicação interprofissional, territorialização, clareza dos papeis profissionais, tomada 
de decisões compartilhadas. 

C) humanização do cuidado, acolhimento, necessidades de saúde, atenção centrada no 
usuário. 

D) funcionamento da equipe, resolução de conflitos interprofissionais, necessidades de 
saúde, acesso e acolhimento. 
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15. O trabalho em equipe e a prática colaborativa interprofissional contribuem para melhorar o 

acesso e a qualidade da atenção à saúde.  

Um dos benefícios do trabalho em equipe e da prática colaborativa  é 

A) assegurar a maior qualificação das categorias profissionais, com foco nas expertises de 
cada profissão para o atendimento das necessidades de saúde.  

B) contribuir para o enfrentamento da crescente complexidade, não só das necessidades de 
saúde como também da organização dos serviços e dos sistemas de atenção à saúde em 
rede. 

C) evidenciar os elementos de fortalecimento da identidade profissional, como as 
características que tornam a profissão única em relação às demais profissões.  

D) fortalecer a aquisição de conhecimentos e habilidades de um indivíduo no processo de 
enculturação de normas, valores, papéis e atitudes para construir a identidade profissional.  
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Conhecimentos Específicos             16 a 55 
 

16. Entre os séculos XIX e XX, a Educação Física fazia parte de um contexto de mudanças 
sociais e, segundo Carmen Lúcia Soares (2004), participava da construção de um novo 
homem necessário à produção do capital. A autora ressalta que, nesse período, observam -se 
novas conceituações sobre o corpo e sua utilização como força de trabalho.  

Nesse contexto histórico da Educação Física, havia uma visão  

A) biológica do corpo que predominava nessa área embasada nos preceitos neoliberais e 
positivistas e inserida nas fábricas e escolas para garantir a prática da ginástica aos 
trabalhadores e seus filhos como forma de promoção da saúde.  

B) de corpo que se baseava no positivismo e no liberalismo, ou seja, um corpo entendido a 
partir das necessidades sociais e históricas, fundamentando uma Educação Física que 
buscava o cuidado de si por meio das práticas corporais aplicadas nas fábricas e nas 
escolas para a manutenção da saúde.  

C) anátomo-fisiológica de corpo que fundamentava sua prática na busca de uma sociedade 
mais higienizada, disciplinada e neutra, capacitando os trabalhadores, por meio do 
exercício físico, para aguentarem as extensas horas de trabalho e se manterem saudáveis 
por meio do esforço próprio. 

D) de corpo naturalizada que, a partir da concepção evolucionista, promovia o direito à 
prática do exercício físico como forma de fortalecer a vontade e desenvolver a moralidade 
por meio da higienização e disciplinarização dos movimentos dos trabalhadores.  

 

17. No Brasil, a Educação Física sofreu grandes transformações ao longo de sua história, desde 
a invasão dos portugueses até os tempos atuais. O seu início, efetivamente, pode ser 
considerado a partir 

A) das atividades cotidianas dos indígenas, as quais incluíam caça, pesca, montaria, arco e 
flecha, luta, natação, canoagem e corridas, sistematizadas pelos jesuítas.  

B) da chegada da família real portuguesa, que propiciou o surgimento do Ginásio Nacional,  a 
adoção do método ginástico alemão nas escolas, a criação de legislações específicas e a 
chegada de livros que discutiam a matéria. 

C) da vinda dos primeiros escravos africanos, que mesclaram seus costumes aos dos 
indígenas, por meio de danças ritualizadas com conotação de luta, hoje conhecida como 
capoeira. 

D) da chegada dos jesuítas, que aplicaram o seu modelo de  educação, a fim de catequizar os 
índios durante o período da manhã e praticar exercícios físicos à tarde para aliviar as 
tensões impostas pela mudança cultural.  

 

18. A Portaria nº 719, de 7 de abril de 2011, institui o Programa Academia da Saúde, que tem 
como objetivo principal “contribuir para a promoção da saúde e produção do cuidado e de 
modos de vida saudáveis da população a partir da implantação de polos com infraestrutura e 
profissionais qualificados”.  

Nos itens a seguir, estão explicitados alguns e ixos referentes ao desenvolvimento de 
atividades que propiciam um modo de vida saudável.  

 

I 
Práticas corporais e atividades físicas; produção do cuidado e de modos de vida 
saudáveis; promoção da alimentação saudável; práticas integrativas e 
complementares. 

II 
Práticas artísticas e culturais; educação em saúde; planejamento e gestão e 
mobilização da comunidade. 

III 
Prevenção das doenças crônicas; promoção da alimentação saudável; integração 
multiprofissional; interdisciplinaridade na produção do conhecimen to e do cuidado. 

IV 
Integração multiprofissional; integralidade do cuidado; interdisciplinaridade na 
produção do conhecimento e do cuidado; participação popular.  

 

O desenvolvimento das atividades do Programa Academia de Saúde estão  baseados, 
segundo a Portaria nº 719, nos eixos presentes nos itens  

A) II e III.   B) I e II.  C) I e IV.  D) III e IV. 
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19. O Programa Academia de Saúde visa contribuir com a promoção da saúde, a prevenção de 

doenças e agravos, a produção do cuidado e os modos de vida saudáveis para a população.   

Sobre o referido programa, analise as afirmações abaixo.  

I 
É um serviço de Atenção Básica que deve promover a articulação com toda a rede de 

atenção à saúde do SUS e outros serviços sociais da região.  

II 
As atividades do Programa Academia de Saúde serão desenvolvidas unicamente por 

profissionais que atuam na Estratégia Saúde da Família.  

III 
O Programa Academia de Saúde será implantado nos municípios, tendo seu 

financiamento pela Secretaria Municipal destes.  

IV 

Os princípios, as diretrizes e os objetivos que baseiam o Programa Academia de 

Saúde estão fundamentados na Política Nacional de Promoção da Saúde e na Política 

Nacional de Atenção Básica. 
 

Das afirmações, estão corretas 

A) I e III. 

B) II e III. 

C) I e IV. 

D) II e IV. 

 

 

20. A construção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) visa ampliar a abrangência da 

Atenção Básica por intermédio da constituição de equipes de profissionais das  várias áreas 

do conhecimento, entre estes, o profissional de Educação Física. Visando à promoção da 

saúde, incluem-se as atividades físicas/práticas corporais para a melhoria da qualidade de 

vida da população, sendo necessário que o profissional da Educação Física atue com o 

objetivo de inserir um programa de atividades  

A) físicas/práticas corporais que propiciem a prevenção da doença, restringindo a uma 

população adoecida ou mais vulnerável, por meio da educação permanente em saúde e 

ressignificação das práticas com base na transmissão dos conhecimentos históricos e 

sociais do esporte, entre outros. 

B) físicas/práticas corporais que possibilitem a promoção da saúde por meio da educação em 

saúde para toda a população adstrita, objetivando a melhoria da qualidade de vida, a 

redução de agravos das doenças não transmissíveis,  a redução do consumo de 

medicamentos, a criação de redes de apoio, entre outros.  

C) físicas com a comunidade de risco adstrita, por meio da transmissão dos conhecimentos, 

visando à promoção da saúde, à criação de identidades e laços por meio dos esportes 

bem como ao desenvolvimento da aptidão física para fornecer qualidade de vida e ao 

enfrentamento das doenças não transmissíveis.  

D) físicas e de treinamento que visualize a prática dos esportes e dos exercícios resistidos 

como meio fundamental de prevenção das doenças não transmissíveis em comunidades 

adstritas, utilizando as Academias de Saúde para promover a prática e as escolas para 

difundir educação permanente em saúde.  
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21. A Ginástica Laboral constitui-se em programas de exercícios físicos a serem desenvolvidos 
no ambiente de trabalho, mediados por profissionais de Educação Física. Essa ginástica visa 
minimizar danos por movimentos repetitivos, melhorar postura, inserir mov imentação, além de 
integrar e conscientizar os trabalhadores para a necessidade de manter uma rotina saudável 
que inclua práticas corporais. 

De forma geral, a Ginástica Laboral, de acordo com a literatura, está organizada em três 
momentos específicos, objetivando proporcionar benefícios na saúde do trabalhador antes, 
durante e após o momento da atividade laboral.  Em relação aos tipos de ginástica laboral, 
analise as afirmações abaixo.  

 

I 

Na Ginástica Laboral Compensatória, o profissional de Educação Física  deve propor 
exercícios que aumentem a frequência cardíaca, com duração máxima de 20 minutos, 
duas vezes por semana, objetivando a mudança de comportamento e a adoção de um 
estilo de vida saudável.  

II 
Na Ginástica Laboral Preparatória ou de Aquecimento, o  profissional de Educação 
Física deve elaborar exercícios que proporcionem reações fisiológicas como aumento 
da circulação sanguínea, frequência respiratória e viscosidade intramuscular.  

III 
Na Ginástica Laboral de Relaxamento, o profissional de Educação Física deve 
priorizar a elaboração de exercícios que busquem oxigenar as estruturas musculares 
envolvidas nas tarefas profissionais diárias, reduzindo a fadiga.  

IV 

Na Ginástica Laboral compensatória, também conhecida como de Relaxamento, o 
profissional de Educação Física deve elaborar exercícios que compensem o dia 
exaustivo de trabalho por meio do relaxamento muscular empregando dinâmicas em 
grupo. 

 

Das afirmações, estão corretas 

A) I e IV. 

B) I e II. 

C) III e IV. 

D) II e III. 
 

22. Sendo a ética relacionada a um dos valores que norteiam as ações humanas, o Conselho 
Federal de Educação Física (CONFEF) publicou, em 2006, um material sobre a Ética e a 
Bioética na preparação e na intervenção do profissional de Educação Física. Em relação à 
intervenção ética do profissional de Educação Física, analise as afirmativas abaixo. 

 

I 
A ação ética do profissional de educação física deve ser realizada de forma arbitrária, 
com princípios de julgamento das ações dos sujeitos e de seus respectivos estilos de 
vida. 

II 
A ação ética deve compreender a realização da vida, de forma justa e aceitável, sendo 
a felicidade e o bem comum elementos centrais.  

III 
Na intervenção ética, o conhecimento do senso comum e o da ciência são postos em 
debate, devendo estes serem discutidos de forma a ampliar as possibilidades da 
intervenção. 

IV 
Na intervenção ética, é necessário que os serviços prestados à sociedade estejam 
embasados no conhecimento elaborado pelo senso comum. 

 

Considerando as orientações da publicação do CONFEF (2006) quanto à intervenção ética do 
profissional de educação física, estão corretas as afirmativas 

A) I e II. 

B) III e IV. 

C) II e III. 

D) I e IV. 
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23. A educação física é uma área de intervenção social.  Como suas ações estão voltadas para 

atender às necessidades da sociedade, é preciso que seja regida por princípios. Estes 

formam os compromissos éticos do profissional de educação física e, entre eles, é possível 

destacar 

A) a disponibilização de recursos para a educação física, a produção de conhecimento 

popular, a intervenção com planejamento elaborado independente do contexto social.  

B) a prestação de serviço, a melhoria da estrutura física, o cumprimento da carga horária 

mínima, a fiscalização, a atuação baseada na instrumentalização do corpo.  

C) a competência profissional, a honestidade, a confidencialidade, a manutenção das 

relações, a qualidade de atendimento e a responsabilidade.  

D) a atuação com conhecimento científico, a avaliação pós-intervenção, a promoção de 

práticas de saúde, a construção de estrutura física adequada para as atividades.  

 

Para responder às questões 24 e 25, considere o excerto a seguir. 

Na Educação Física ou em qualquer outro campo da educação, o corpo é um processo 

relacional, dotado de inteligência, símbolos, sensações, mecanismos positivos e 

negativos de defesa e de ataque, perspectivas, ações e sentimentos, sociabilidade, 

medo, empatia, altamente adaptado para compor-se consigo próprio, com os outros e 

com o meio ambiente, de acordo com as etapas, confiança, autenticidade, interesses, 

desejos e necessidades próprios do seu crescimento e desenvolvimento.  

(LORENZETTO; L. A; MATTHIESEN, S. Q. Práticas corporais alternativas . Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2008, p. 9).  

24. Nesse excerto, o corpo é observado a partir do campo da educação e de outros campos. 

Nesse sentido, o corpo é 

A) reconhecido no campo da educação como um objeto finalizado em si, dotado de intelecto e 

afeições, além de capacidade interpretativa de símbolos sociais e culturais.  

B) visto em sua complexa constituição biológica, na qual os mecanismos positivos e 

negativos funcionam em modos de defesa e ataque com relação ao meio ambiente que o 

cerca, crescendo e desenvolvendo a si mesmo. 

C) visto em sua complexa constituição, compreendendo seus processos  biológicos e seus 

relacionais, como os sentimentos, os aspectos sociais e os culturais. 

D) reconhecido em sua complexa constituição cultural, na qual os aspectos sociais, os 

símbolos e a relação com o meio ambiente são considerados mais relevantes em 

detrimento dos aspectos biológicos.  

 

25. Nesse excerto, é possível perceber que os autores expõem uma forma de compreender o 

corpo assim como seu processo de desenvolvimento e de autocura. Em relação à forma pela 

qual a saúde pode estar relacionada ao corpo,  

A) os dois são distintos, sendo possível cuidar da saúde mental, emocional e física do corpo 

de forma isolada como uma dimensão do ser humano. 

B) a saúde é compreendida pelos aspectos de defesa e ataque aos fatores externos ao 

corpo. Por isso, deve-se intervir no ambiente, evitando relações sociais para preservá -lo. 

C) a saúde refere-se à atuação do sistema imunológico sobre os fatores de cura do corpo e 

sobre as dinâmicas da composição corporal, e a avaliação do estado de saúde é feita por 

meio da cinesiologia. 

D) os dois são inseparáveis. O corpo tem, em sua constituição, formas dinâmicas de manter, 

de modo intrínseco e extrínseco, a harmonia entre ele, o meio, as relações sociais, os 

afetos e os desejos. 
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26. A compreensão do corpo e da saúde, a partir de um dado momento da ciência, influenciou a 
percepção da Educação Física sobre esses dois termos e as práticas profissionais em torno 
dela. A visão de uma saúde como ausência de doenças e de um corpo  como instrumento para 
portar essa saúde indica uma concepção fundada em ciências positivistas e com raízes na 
Antiguidade Grega.  

Visando ao reconhecimento de subjetividades, ao empoderamento, à humanização, entre 
outros valores desse campo de atuação, a compreensão de corpo e saúde que melhor se 
adequa às políticas de promoção da saúde é: 

A) a saúde existencial entrelaça os aspectos biológicos, sociais, culturais e his tóricos, e o 
corpo sujeito, observando seus limites e possibilidades, compreende a necessidade de 
estabelecer um equilíbrio em relação ao ambiente em que vive.  

B) a saúde do corpo é expressa no equilíbrio entre seus aspectos anatômicos, fisiológicos e  
bioquímicos, considerando a relação determinista entre esses aspectos e o ambiente em 
que o sujeito vive. 

C) a saúde é percebida como reflexo dos aspectos anátomo-fisiológicos e psicológicos da 
vida, representando a integralidade do homem, e o corpo entendido como normalizado 
pelos processos de reconhecimento do sujeito em sua individualidade.  

D) a saúde representa o bom funcionamento do corpo, objeto e instrumento do sujeito, que 
reconhece a si mesmo como único responsável pelo alcance do seu bem -estar e qualidade 
de vida ao realizar a manutenção de ambos por meio de práticas e saberes de ordem 
higienista. 

 

27. As práticas corporais têm uma diversidade de compreensões. No Brasil, em 2008, a Portaria 
nº 154, a qual criou o NASF, trouxe uma associação entre os conceitos de Práticas 
Corporais/Atividades Físicas, cuja definição é:  

A) uma forma de estimular a participação ativa na redução dos agravos e dos danos 
decorrentes das doenças não transmissíveis por meio de projetos terapêuticos, da 
qualidade de vida e do suporte social, favorecendo a redução do consumo de 
medicamentos. 

B) uma forma de intervenção social para a melhoria da qualidade de vida e do suporte social 
com o objetivo de favorecer a utilização de medicamentos para fins curativos, reduzindo os 
agravos e os danos decorrentes das doenças transmissíveis.  

C) um conjunto de atividades pré-esportivas e esportivas com a finalidade de promoção de 
benefícios fisiológicos e psicológicos, que demanda, dos sujeitos, regularidade, tomadas 
de decisões, desenvolvimento de hábitos saudáveis.  

D) um conjunto de técnicas cujo foco é o reequilíbrio dos problemas morfológicos por meio da 
melhoria da mobilidade, da flexibilidade, da amplitude de movimento, da extensibilidade 
muscular e da mobilidade articular e correção  postural. 

 

28. Dentro da temática das práticas corporais, Carmo Júnior (1999) compreende que elas são 
constituídas de aspectos culturais do movimento humano. Em sua perspectiva, mesmo os 
movimentos manifestados em razão da sobrevivência promoveram, em certa medida, as 
práticas corporais que se vivencia nos dias atuais. O autor as denomina de Ontologia das 
Práticas Corporais, considerada um importante conceito para a Educação Física. A Ontologia 
está incumbida de   

A) atuar na prescrição e no controle do treinamento das atividades físicas, seja em 
academias, clubes, hotéis e praças públicas, e na prescrição de exercícios físicos para a 
manutenção e a obtenção da saúde por meio das modalidades esportivas.  

B) apresentar o caminho para o ser humano conhecer as possibilidades de sua dinâmica 
corporal, sua corporeidade, a condição de ser corpo, por meio da realização de esportes, 
ginásticas, danças, lutas, brincadeiras, entre outras.  

C) promover atividades físicas sob a forma de suas diversas manifestações huma nas, tais 
como ginásticas, desportos, jogos, lutas, lazer, como exercícios compensatórios à s 
atividades laboral e do cotidiano. 

D) prestar serviços que favoreçam o desenvolvimento da saúde, no sentido de aptidão, 
desempenho e condicionamento fisiocorporal  dos seus beneficiários, visando à 
consecução do bem-estar e da qualidade de vida. 
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29. Conforme Lorenzetto e Matthiesen (2008, p. 11), as Práticas Corporais Alternativas são um 

posicionamento “contra o puro adestramento corporal, o desenvolvimento de músculos já 

superdesenvolvidos e a estereotipagem de gestos em prol da instauração de movimentos 

capazes de soltar os músculos, liberando a energia contida. Ou seja, com fortes intenções 

terapêuticas e de reabilitação, as Práticas Corporais Alternativas começam a influenciar a 

Educação Física brasileira partir de finais dos anos 1980, início dos anos 1990 do século XX, 

de encontro evidente aos princípios e efeitos da prática então hegemônica”.  

Com base nisso, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 

A Educação Física, no período de 1980 e início dos anos 90, apresentava práticas de 

cunho atlético e higienista baseadas em saberes biomédicos. As práticas corporais 

alternativas surgem como movimento para superar essa visão de corpo e possibilitar 

novas formas terapêuticas de cuidar do corpo e da saúde.  

II 
As práticas corporais alternativas são um movimento político -pedagógico que teve por 

objetivo desmistificar o conhecimento científico presente na Educação Física.  

III 

O adestramento corporal é uma prática que visa ao desenvolvimento muscular e aos 

gestos estereotipados. Somados ao conhecimento das práticas corporais alternativas, 

os autores ressaltam a importância da Educação Física brasileira no século XX, em 

relação aos cuidados com o corpo e a saúde.  

IV 

O adestramento corporal é uma alusão às práticas da Educação Física no período 

entre 1980 e 1990, pois as ginásticas eram util izadas para formar o corpo forte e 

promover a formação civil da população brasileira, em detrimento dos aspectos da 

subjetividade humana. 
 

Considerando a temática das práticas corporais, estão corretas as afirmativas  

A) I e IV.   

B) II e III.   

C) II e IV.   

D) I e III. 

 

 

30. No contexto dos cuidados com a saúde, foi instituída, no Brasil, a Política de Práticas 

Integrativas e Complementares em Saúde. Essa política regula as práticas de saúde que, 

como um conjunto, estão baseadas  

A) na atenção humanizada e integral do indivíduo e têm por objetivo estimular a recuperação 

natural do corpo, prevenindo agravos e promovendo a saúde por meio da escuta 

acolhedora, do vínculo terapêutico e das técnicas eficazes e seguras.  

B) na arte em suas diversas formas, compreendendo as expressões do corpo, como na dança 

e na poesia, como recursos terapêuticos na prevenção, na promoção de saúde e no 

tratamento. 

C) no princípio do cuidado de si, destacando os benefícios provenientes do fortalecimento da 

atenção e da concentração, das técnicas de relaxamento, de respiração, de contemplação, 

que utilizam, como recursos terapêuticos, sons, palavras e imagens diversas. 

D) na utilização das técnicas e práticas terapêuticas ocidentais como forma de cuidado em 

saúde, destacando a importância das tradições médicas e o compartilhamento público das 

informações relacionadas a cada pessoa.  
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31. A Portaria nº 849, de 27 de março de 2017, inclui práticas como Biodança e Dança Circular à  

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, uma vez que essas práticas se 

desenvolvem por meio de recursos terapêuticos e têm importância significativa na saúde 

global.  

Considerando as contribuições da Biodança e da Dança Circular na construção da saúde 

global, ambas são 

A) práticas que se baseiam em danças tradicionais para a busca da harmonização dos 

estados mentais da consciência por meio da experimentação do estado presente da 

mente. 

B) práticas baseadas em técnicas de dança contemporânea e tradicional que ocorrem por 

meio de rodas, contribuindo para a integração das comunidades e para a produção de 

efeitos homeostáticos. 

C) práticas inspiradas em danças que colaboram para a integração comunitária, a 

concentração, a consciência corporal, a estimulação da plasticidade neuronal, a criação de 

novas redes sinápticas e o estímulo da memória.  

D) práticas cujo principal enfoque é o desenvolvimento da técnica das danças da antiguidade, 

objetivando a aceleração dos processos integrativos existenciais e produzindo efeitos na 

saúde global. 

 

32. Na Epidemiologia da Atividade Física, as pesquisas buscam delimitar a relação da atividade 

física com comportamentos relacionados à saúde e à doença. Algumas terminologias 

específicas contribuem para designar os padrões de comportamento e suas consequências 

para os grupos investigados.  

As definições corretas de conceitos próprios da Epidemiologia da Atividade Física são:  

A) exercício físico – atividade sistematizada, repetitiva e intencional; longevidade – número 

de anos vividos com saúde plena; esforço físico – capacidade de realização de uma tarefa 

relacionado ao seu gasto energético.  

B) esforço físico – capacidade de realização de uma tarefa relacionada ao seu gasto 

energético; atividade física – qualquer movimento corporal gerador de gasto energético; 

longevidade – duração da vida. 

C) aptidão física relacionada com a saúde – fatores da aptidão física relacionados com a boa 

saúde ou a prevenção da doença; expectativa de vida – número de anos vividos com 

saúde plena; saúde – bem-estar físico e ausência de doenças.  

D) atividade física – qualquer movimento corporal gerador de gasto energético; exercício – 

atividade sistematizada, repetitiva e intencional; aptidão física – atributos relacionados à 

realização de uma atividade física.  

 

33. A atual forma de avaliação da aptidão física busca enfat izar questões relacionadas à saúde 

de forma geral e à prevenção da doença. Os fatores mais comuns de avaliação da aptidão 

física relacionada à saúde são: 

A) flexibilidade dos membros superiores e inferiores; agilidade, flexibilidade da região lombar, 

amplitude, força dos músculos abdominais, aptidão aeróbica  e cardiovascular. 

B) composição corporal, aptidão física, força e flexibilidade dos músculos posteriores da 

coxa, flexibilidade dos membros superiores, força dos músculos abdominais.  

C) aptidão aeróbica e/ou cardiovascular, composição corporal, força e endurance dos 

músculos abdominais, flexibilidade da região lombar dos músculos posteriores da coxa.  

D) composição corporal, força e endurance dos músculos isquiotibiais, aptidão aeróbica, 

flexibilidade dos membros superiores, força dos músculos abdominais e agilidade. 
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34. Segundo McArdle (2016), o treinamento físico é essencial para estimular adaptações 
funcionais e estruturais de modo a contribuir para o aprimoramento das tarefas físicas. Para 
tanto, é preciso que o indivíduo pratique exercícios físicos, de  forma regular e constante, por 
meio de programas de treinamento minuciosamente planejados por um profissional de 
Educação Física.  

Ao considerar o planejamento de um programa de treinamento, o profissional de Educação 
Física precisa considerar os princípios do treinamento físico, que são:  

A) princípio da frequência de treino, princípio da intensidade, princípio da duração e princípio 
da sobrecarga. 

B) princípio da sobrecarga, princípio da especificidade, princípio das adaptações metabólicas 
e princípio das diferenças individuais.  

C) princípio da especificidade, princípio da aptidão, princípio da frequência de treinamento e 
princípio da reversibilidade. 

D) princípio da sobrecarga, princípio da especificidade, princípio das diferenças individuais e 
princípio da reversibilidade. 

 

35. Durante seu trabalho em uma Academia de Saúde, um profissional de Educação Física 
realizou um breve levantamento sobre os principais problemas de saúde dos praticantes mais 
frequentes do espaço. Ao analisar os resultados, observou que havia um considerável 
número de participantes hipertensos. O profissional, bastante preocupado com a condução 
dos exercícios para esse público, retomou o planejamento em busca de uma prescrição 
adequada.  

Nesse caso, o profissional precisava estar atento aos principais motivos para o 
acompanhamento adequado de exercícios para hipertenso, presentes na opção:  

A) diminuição da pressão arterial durante o treinamento de resistência moderada e aumento 
da pressão arterial durante o exercício aeróbico, levando a resultados benéficos com o 
tempo. 

B) diminuição de 6 a 10 mmHg da pressão sistólica e diastólica através do treinamento 
aeróbico e controle do aumento, em curto prazo, da pressão arterial através do 
treinamento resistido. 

C) aumento na ingestão de sais e proteínas na dieta e redução substancial dos riscos de 
morte de indivíduos hipertensos que praticam t reinamento físico resistido intenso, com 
efeitos positivos entre 6 e 9 meses de prática.  

D) aumento da atividade do sistema nervoso simpático com a consequente normalização da 
morfologia arterial com aumento periférico do fluxo sanguíneo e redução da pressão 
arterial. 

 
36. A ingestão adequada de nutrientes acarreta uma série de benefícios para os indivíduos, 

inclusive durante as práticas de atividades e/ou exercícios físicos. O cálcio é um dos 
nutrientes mais importantes para o ser humano e pode ser adquirido por meio de uma 
alimentação adequada ou da reabsorção óssea. Apesar dessa afirmação, ele continua a ser 
um dos nutrientes mais deficitários na dieta. 

Nesse contexto, uma dieta deficiente em cálcio ou com níveis baixos do hormônio regulador e 
suas ações de prevenção pode ter como consequência:  

A) aumento da absorção intestinal de cálcio, principalmente em mulheres idosas. 
suplementação com base em cálcio e exercício físico intenso após a menopausa podem 
contribuir para a prevenção da perda de cálcio.  

B) aumento da reabsorção óssea e da osteogênese, principalmente em adolescentes. A 
atividade física de alta intensidade e a alimentação rica em cálcio contribuem para a 
renovação óssea. 

C) desequilíbrio da massa óssea e muscular em ambos os sexos. A ingestão de proteínas e 
vitamina C contribui para o aumento dos níveis dos hormônios reguladores, aliada à 
atividade física de baixa intensidade. 

D) desequilíbrio das reservas de cálcio presente nos ossos, ocasionando condições como a 
osteopenia ou osteoporose. A atividade física regular contribui para o aumento da massa 
óssea. 
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37. Um profissional de Educação Física é questionado por algumas pessoas sobre o consumo de 
carboidratos. Reconhecendo suas limitações sobre o assunto, o profissional pondera sobre 
algumas questões aprendidas durante sua formação, antes de fornecer sua opinião e 
encaminhar as pessoas para um nutricionista. Considere as ponderações do profissional 
explicitadas nas afirmativas abaixo: 

 

I 
Embora existam vários consensos, é comum a compreensão de que o consumo de 
carboidratos para indivíduos mais ativos corresponda à 60% das calorias diárias.  

II 
Os carboidratos são importantes fontes energéticas e servem de combustível para o 
desempenho físico, principalmente em atividades físicas leves e moderadas.  

III 
O reparo e o crescimento de tecidos também são possibilitados pelo consumo 
adequado de carboidratos, ao contribuírem para a preservação das proteínas 
teciduais. 

IV 
O baixo consumo de carboidratos associado ao exercício intenso de forma prolongada 
contribuem para a diminuição da gordura corporal e o aumento da massa magra. 

 

Com relação às ponderações, estão corretas as presentes nos itens  

A) I e III.   B) II e III.  C) II e IV.  D) I e IV. 
 
38. Durante a prescrição de um programa de treinamento para pessoas que necessitam de 

reabilitação, o profissional de Educação Física deve observar os tipos de trabalho muscular. 
Nesse contexto, o mais indicado para atividades de reabilitação é o trabalho  

A) em que há o encurtamento do grupo muscular de modo a superar uma resistência, ou seja, 
através da contração concêntrica.  

B) de força superior, com a contração muscular excêntrica, contribuindo para a melhora da 
tonificação muscular. 

C) em que o ângulo articular permanece quase inalterado e tem resistência estática, ou seja, 
o trabalho isométrico. 

D) com a contração muscular dinâmica, que promove o aumento do comprimento do músculo, 
igualando força e resistência.  

 
39. A análise e a avaliação do desempenho humano são aspectos fundamentais da Cinesiologia. 

Esses conhecimentos são imprescindíveis para o profissional da Educação Física que irá 
atuar, por meio da Análise Cinesiológica, com um amplo conhecimento sobre as técnicas 
analíticas que o instrumentalizam para tomar decisões profissionais a respeito do movimento 
que se pretende realizar.  

Sobre a abordagem da Análise Cinesiológica, analise as afirmativas abaixo. 

 

I 
A Análise Cinesiológica pode ocorrer de duas maneiras: a dedutiva, na qual o 
movimento realizado é caracterizado e avaliado com relação a um critério escolhido; e 
a indutiva, na qual o movimento necessita de critérios de desempenho por objetivos.  

II 
A Análise Cinesiológica Dedutiva ocorre em duas fases principais: descrição e 
subdivisão do movimento bem como sumário e avaliação do movimento.  

III 
As Análises Cinesiológicas Dedutiva e Indutiva requerem que se considere cada 
pessoa de maneira específica e individual, incluindo todos os fatores relacionados ao 
caso. 

IV 
A Análise Cinesiológica Indutiva é feita por meio da realização e do cumprimento de 
tarefas em um ambiente rigorosamente controlado e invariável de maneira que cada 
etapa tenha tarefas e objetivos independentes.  

 

Das afirmativas sobre a Análise Cinesiológica, estão corretas as presentes nos itens  

A) I e II. 

B) II e IV. 

C) III e IV. 

D) I e III. 
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40. Para um programa eficaz de exercícios físicos, o profissional de Educação Física precisa 

compreender os diversos fatores que influenciam a sua elaboração, inclusive a avaliação da 

composição corporal. São diversos os métodos que permitem a avaliação da composição 

corporal. Eles variam dos mais simples aos mais complexos. 

Com base nisso, 

A) a mensuração das pregas cutâneas busca aferir, com precisão, a gordura corporal com 

base na mensuração das pregas tricipital, subescapular, suprailíaca, abdominal e infe rior 

da coxa. 

B) o índice de massa corporal (IMC) apresenta uma baixa associação entre a gordura 

corporal e a relação curvilínea com a mortalidade, embora se deva considerar a facilidade 

de obtenção dos dados por meio desse índice.  

C) a determinação direta da composição corporal se apresenta como a forma mais adequada 

de avaliação, pois possibilita ao profissional de Educação Física obter dados sobre o 

percentual de gordura dos indivíduos.  

D) as tabelas de altura e peso, embora se apresentem como o meio mais comum de 

avaliação do sobrepeso, não contêm informações bastante confiáveis acerca da 

composição corporal relativa de um indivíduo.  

 

 

41. O envelhecimento está relacionado ao declínio dos sistemas do corpo e à dependência dos 

idosos na realização de atividades simples do dia a dia. Junto a isso, é preciso levar em 

conta fatores relativos ao contexto de vida dessas pessoas, os quais podem con tribuir para o 

agravamento desse declínio. Como forma de prevenir e/ou retardar as alterações decorrentes 

da idade avançada, o treinamento resistido é bastante indicado.  

Sobre a indicação do treinamento resistido para idosos, analise as afirmativas abaixo. 

 

I 

Os exercícios resistidos apresentam significativos resultados no melhoramento da 

força e da independência funcional, minimizando ou retardando o processo de 

sarcopenia, além de quedas e desequilíbrios.  

II 
O exercício resistido é recomendado por recrutar mais fibras do tipo I, responsáveis 

pela contração rápida, nas quais se encontra  a maior parte das atrofias. 

III 

O exercício resistido intenso é o mais recomendado e seguro, atuando para garantir a 

recuperação das unidades motoras perdidas durante o envelhecimento, embora gere 

impacto negativo na densidade óssea.  

IV 

Os exercícios resistidos resultam em maior ganho no tamanho e na força da 

musculatura, principalmente para homens mais velhos, pois o músculo responde ao 

treinamento intenso com rápido aprimoramento até os 90 anos. 
 

As afirmativas corretas estão presentes nos itens 

A) I e IV. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) II e IV. 
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42. O trabalho realizado com idosos por profissionais da Educação Física deve considerar as 

nuances do processo de envelhecimento como indicadores para um bom acompanhamento. A 

percepção em torno desse grupo deve perpassar o sentido da busca por aptidão físic a por 

meio dos exercícios físicos, sendo necessário compreender a importância de questões como 

independência e sociabilidade, entre outras questões. Dessa forma, o sentido de 

Envelhecimento Bem Sucedido é um conceito que abrange outros fatores do envelhecimento, 

que não os do adoecimento.  

A compreensão do Envelhecimento Bem-Sucedido pode favorecer o profissional de Educação 

Física ao lidar com idosos porque 

A) busca alcançar a longevidade através de várias ações, inclusive das práticas corporai s e 

atividades físicas visando à manutenção ou até mesmo ao aprimoramento da função 

fisiológica e da aptidão física, ocasionando a prevenção das doenças associadas ao 

processo de envelhecimento e a promoção da saúde. 

B) inclui saúde física, espiritualidade, saúde emocional e educacional bem como satisfação 

social como objetivos a serem alcançados por meio de participação e engajamento em 

atividades produtivas e sociais, de relações interpessoais e de manutenção e/ou 

aprimoramento das funções físicas e cognitivas.  

C) relaciona a saúde física e emocional com práticas corporais e atividades físicas 

desenvolvidas por profissionais em busca da promoção da saúde e da prevenção das 

doenças advindas do envelhecimento, tais como função cardiovascular reduzida, baixa 

força muscular e redução de amplitude articular.  

D) estimula a busca da amplitude da saúde como forma de aumentar o tempo de vida e a 

longevidade por meio de práticas corporais e atividades físicas, além da promoção da 

saúde com ações de educação permanente, sociabilidade e prevenção das doenças 

advindas do envelhecimento. 

 

43. Em seu estudo sobre as práticas corporais e atividades físicas, Carvalho e Nogueira (2016, p. 

1832) afirmam que: “As [Práticas Corporais] e [Atividades Físicas] mais desenvolvidas na 

[Atenção Básica] são as aeróbicas (principalmente caminhada) e os exercícios resistidos e, 

em menor proporção, o alongamento, a coordenação motora e as atividades lúdicas, o que, 

para alguns autores, pode evidenciar a d ifusão de estilos de vida saudável numa abordagem 

comportamental e de forte perspectiva curativa”.  

Considerando a afirmativa dos autores, infere-se que as atividades lúdicas devem ser 

A) trabalhadas em momentos diferentes das demais práticas, como os exerc ícios físicos e as 

demais atividades. 

B) consideradas como um elemento terapêutico e importante recurso para a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas. 

C) inseridas no rol de atividades aeróbicas, estando associadas aos exercícios resistidos.  

D) trabalhadas com o objetivo de desenvolver o alongamento e a coordenação motora.  

 

44. As atividades lúdicas são uma estratégia para todos, crianças, jovens, adultos e idosos, 

servindo como uma forma de educação em saúde. Essas atividades  

A) têm como objetivo estimular a socialização e ensinar a importância de seguir as 

orientações terapêuticas, devendo ser oferecidas por toda a equipe multiprofissional nas 

secretarias de saúde de cada município.  

B) devem ser oferecidas nos serviços em saúde pelos profissionais de Educação Física, pois 

estes são os únicos habilitados para promoção de jogos e brincadeiras na atenção básica 

à saúde. 

C) estão relacionadas à diminuição do uso de serviços de saúde e de medicamentos, através 

de encontros que proporcionam bem-estar físico, mental e de interação interpessoal.  

D) são oferecidas pela própria secretaria de saúde de modo individualizado como forma de 

manter e promover um comportamento ativo, combatendo o sedenta rismo e as doenças 

crônicas não transmissíveis, como a diabetes e a hipertensão. 
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45. O conhecimento sobre o conceito de qualidade de vida ainda está em processo de 

construção. Esse termo está permeado por diversas áreas do conhecimento que estão inter -

relacionadas, buscando a representação dos vários elementos do contexto da vida humana. 

Entre os aspectos que compõem a compreensão da Qualidade de vida, é possível destacá -la 

como 

A) área multidisciplinar que engloba tanto conhecimentos científicos quanto populares, 

considerando questões da percepção subjetiva sobre a vida bem como questões mais 

deterministas da ação clínica sobre doenças e enfermidades.  

B) expressão do conhecimento que a medicina tem sobre os processos de saúde e doença e 

suas ações de intervenção, que contribuem para a reprodução de um padrão de vida que 

sirva de igual maneira a todas as pessoas.  

C) sinônimo de bem-estar e objetivo a ser alcançado por meio do estabelecimento de metas 

que visam à mudança de hábitos que privilegiam a obtenção de um tempo para o cuidado 

com o corpo, boas relações e intervenção medicamentosa. 

D) esforço do indivíduo para alcançar o bem-estar e o bem-viver por meio da integração dos 

conhecimentos fornecidos popularmente, considerando sua própria necessidade de 

adquirir novos hábitos de saúde. 
 

46. Um dos pilares para o apoio matricial a ser realizado pelo profissional de Educação Física é 

entendido como “apreensão ampliada das necessidades e a habilidade de reconhecer a 

adequação da oferta ao contexto específico da situação no qual se dá o encontro do sujeito 

com a equipe de saúde” (MATTOS, 2004, p. 1415).  

Nesse excerto, tem-se o conceito de 

A) participação popular.     C) equidade. 

B) universalização.     D) integralidade. 
 

47. No contexto da Atenção Básica à Saúde, a Educação Física é uma das áreas responsáveis 

por ações em grupos de apoio matricial e em grupos de educação em saúde, por meio das 

Práticas Corporais/Atividades Físicas. Nesse contexto, essas ações são definidas como 

A) possibilidade para os profissionais dos serviços em saúde atuarem na comunidade, 

atendendo cada usuário e promovendo as práticas de maneira individualizada.  

B) núcleo de sentido em si, em razão de ser realizada de maneira imbricada  à dinâmica da 

organização dos serviços de saúde.  

C) recurso que deve ser diversificado a fim de contemplar as necessidades individual e 

coletiva, dos pontos de vista político, terapêutico, biológico e sociocultural.  

D) espaço político para o desenvolvimento socioeconômico da população, tendo como 

principais atores a equipe das unidades básicas e a dos hospitais regionais.  
 

48. Para uma atuação adequada na Atenção Básica à Saúde, o profissional de Educação Física 

deve possuir certas competências desenvolvidas. Sobre essas competências, analise os itens 

abaixo. 
 

I Pautar ações por uma atitude de humanização.  

II 
Trabalhar de forma colaborativa entre profissional de educação física, equipe 

multiprofissional e usuário(s).  

III 
Realizar escuta clínica do usuário, prescrever medicamentos e acompanhar a 

evolução do tratamento. 

IV 
Enfocar a doença no processo terapêutico para melhoria da qualidade de vida do(s) 

usuário(s). 
 

São competências do profissional de Educação Física na Atenção Básica à Saúde as que 

estão nos itens  

A) I e II.     C) I e III. 

B) III e IV.    D) II e IV. 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-32892019000200183&script=sci_arttext#B6
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49. A educação em saúde é fundamental para a promoção de saúde e a prevenção de doenças e 
seus agravos. Assim, são princípios da educação em saúde:  

A) exercício de cidadania, formação da consciência crítica, atuação na realidade impondo 
normas e hábitos de higiene à população.  

B) identidade social, trabalho em equipe, realização de diagnóstico, entrega de 
medicamentos. 

C) promoção de ações educativas, atuação em grupos especiais, avaliação das ações das 
secretarias de saúde. 

D) promoção de saúde, prevenção de doenças, reabilitação do indivíduo, cidadania, processo 
saúde-doença. 

 

50. Levando em consideração a atuação dos profissionais  de Educação Física na educação em 
saúde, espera-se que estes desenvolvam  

A) atividades lúdicas e recreativas, rodas de conversa, intervenções terapêuticas 
medicamentosas em grupo, escuta at iva das necessidades dos profissionais da equipe.  

B) a promoção da saúde com espaço para uma participação ativa, estimulando a tomada de 
decisões e a aquisição de conhecimento acerca dos processos de saúde -doença e de viver 
saudável. 

C) a gestão do município no tocante à saúde na zona rural, ao planejamento e à execução de 
ações epidemiológicas, com diagnóstico para prescrições e tratamento.  

D) reuniões com os líderes comunitários para promover a saúde destes e orientá-los sobre 
sua responsabilidade frente às necessidades do Estado.  

 

51. Existem processos que são de suma importância para a adesão do usuário que vai em busca 
dos serviços de saúde. Nesse sentido, uma importante etapa para que essa adesão ocorra da 
melhor maneira é 

A) o acolhimento, pois é nesse momento que se inicia a relação entre profissional de saúde e 
usuário bem como é facilitado ou dificultado o processo de educação em saúde.  

B) a escolha do profissional, pelo usuário, para realização de sua consulta, com o intuito de 
responsabilização do profissional por sua saúde.  

C) a construção de estruturas físicas para a realização do atendimento aos usuários ao 
serviço. 

D) o acompanhamento domiciliar, que possibilita ao usuário o conhecimento acerca dos 
espaços que podem ser aproveitados para a qualidade de vida.  

 

52. A Educação Física, por seus conhecimentos acerca do corpo e de suas relações com as 
emoções, o esquema e a imagem corporal, entre outras dimensões, é uma forte aliada para  a 
saúde mental. Nas palavras de Roble, Moreira e Scagliusi (2012, p. 574), “trabalhar em saúde 
mental é dar-se o trabalho de transformar o cotidiano com a força daquilo que se acredita. 
Isto é, desalojar certa concepção de fazer que pretende constituir -se como modelo. É 
subverter um modelo de pensamento herdado com base em uma racionalidade em busca de 
técnicas e fórmulas prontas. Isso pode ser desconfortável para a maioria dos profissionais de 
saúde e das teorias sobre o cuidado e a clínica neste campo, pois implica romper com 
modelos e protocolos. Convoca-nos a avançar em termos teóricos e a apontar uma nova 
concepção do fazer em saúde e do existir no cotidiano da vida”.  

No tocante à atuação do profissional de Educação Física no âmbito da saúde mental, um  dos 
elementos principais para a sua intervenção é:  

A) o conhecimento do cotidiano do usuário e do profissional de saúde como modelo para a 
intervenção clínica. 

B) o projeto terapêutico baseado nas racionalidades técnica e científica da clínica em 
detrimento do conhecimento do cotidiano do usuário.  

C) a execução dos protocolos de tratamento e de cuidados estipulados pelo modelo de 
saúde. 

D) a percepção da forma de pensar, sentir e agir de cada usuário, ampliando a s 
possibilidades de saúde e vida.  
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53. No âmbito da saúde mental, o profissional de Educação Física é um forte aliado para auxiliar 
nos processos terapêuticos dos usuários. Sobre as atribuições desse profissional, analise os 
itens abaixo. 

 

I 
Desenvolver práticas corporais e atividades lúdicas com registros de comportamentos 
e evolução dos usuários participantes.  

II 
Fazer cumprir e executar protocolos alheios à realidade dos usuários, elaborados com 
base no Código Internacional de Doenças (CID) e implementados pelo sistema de 
saúde. 

III 
Desenvolver a socialização por intermédio de visitas domiciliares, atendimento 
especializado individual e treinamento esportivo.  

IV 
Promover práticas corporais cujo objetivo esteja ligado aos alívios emocional e 
mental, ao desenvolvimento pessoal de cada usuário e à socialização.  

 

No tocante à saúde mental, são atribuições do profissional de Educação Física as que estão 
nos itens  

A) II e III. 

B) I e IV. 

C) III e IV. 

D) I e II. 
 

54. A eficácia terapêutica da prática de atividades físicas no campo da saúde mental pode ser 
evidenciada por sua potencialidade de  

A) promover ganhos de peso e de força, além de aumento da atividade mental por meio de 
exercícios físicos de alta intensidade.  

B) promover a reinserção social, reduzindo os fatores ansiogênicos e o uso de 
medicamentos. 

C) tratar doenças psíquicas crônicas, auxiliando no combate à nicotina e à ansiedade por 
meio da redução do desempenho diário do usuário.  

D) ser um recurso para a diminuição de surtos psicóticos, sendo possível a substituição de 
medicação pela atividade física.  

 

55. No tocante aos usuários e às usuárias do serviço de saúde em estados mais debilitados, 
recomendam-se os cuidados paliativos. Nesse tipo de ação, o profi ssional de Educação 
Física deve 

A) realizar avaliação da condição clínica e funcional do indivíduo, prescrever exercícios e 
atividades físicas para melhoria da função física e da qualidade de vida.  

B) divulgar o potencial curativo da atividade física bem como dos exercícios físicos e sua 
relação com o quadro atual do(a) usuário(a) com a finalidade de reduzir o consumo de 
medicamentos. 

C) prescrever atividades e exercícios físicos de alta intensidade com o objetivo de melhoria 
das funções orgânica, motora e emocional do(a) usuário(a). 

D) prescrever atividades e exercícios físicos com base nos protocolos estabelecidos de 
treinamento funcional para o alto rendimento.  

 

 


