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Eles passarão, eu passarinho.  

(Mario Quintana)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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 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.  

12 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 15 
 

 
01. Mesmo com os esforços do movimento de Reforma Sanitária no Brasil, no sentido de 

reconfigurar a organização dos serviços de saúde, o modelo médico hegemônico ainda 
resiste e mantém suas características impregnadas na atenção à saúde no país. O modelo 
médico hegemônico compreende a  proposta médico assistencial privatista e a atenção 
gerenciada em saúde, e suas características são:  

A) participação social, trabalho centrado na atenção terciária, soberania do saber méd ico e 
modelo de vigilância em saúde. 

B) gerenciamento de custos, utilização do aporte teórico das ciências sociais e humanas, 
serviços hierarquizados e centrados nas necessidades do usuário.  

C) atenção individual, curativismo, fundamentação nas ciências biológicas/naturais e na 
supremacia dos profissionais de saúde perante os usuários.  

D) caráter hospitalocêntrico, foco na demanda espontânea, engajamento com a mudança da 
realidade de saúde da população é a doença como objeto.  

 

02. A Educação Popular em Saúde no Brasil surge no contexto da Reforma Sanitária e da 
Promoção da Saúde, pela necessidade de garantia de direitos constitucionais e pela 
necessidade de tornar a população sujeito do processo de enfrentamento das condições de 
saúde e de vida. Sobre a Educação Popular em Saúde, considere as afirmativas abaixo.  

 

I 
Diz respeito à valorização de saberes populares e genuínas formas de cuidado para a 

prevenção, promoção e recuperação da saúde.  

II 
Caracteriza-se pela transmissão unidirecional do conhecimento científico previamente 

compilado e atestado metodologicamente.  

III 
Desenvolve-se em uma perspectiva dialógica, emancipadora, participativa e criativa e 

contribui para a autonomia dos usuários dos serviços de saúde.  

IV 
Prescinde de uma postura de alteridade dos profissionais de saúde ao sobrepor o 

saber técnico desses profissionais .  

Tendo como base o conteúdo da Educação Popular em Saúde, estão corretas as afirmativas   

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

03. Considere a seguinte situação: 

V.R.D. é uma professora aposentada, de 70 anos, que reside com sua única filha, 
também professora. A filha, além de ajudar na manutenção financeira da casa, cuida de 
sua mãe que é diabética, insulino-dependente. Na semana passada, V.R.D. teve um 
quadro de hipoglicemia grave, mas foi atendida rapidamente pela equipe da Unidade 
Básica de Saúde (UBS) de seu bairro. Na ocasião, a equipe avaliou o quadro, bem como 
o uso da medicação e o resgate das queixas dos últimos dias. O quadro foi estabilizado, 
mas o setor de regulação da UBS deu entrada numa solicitação de vaga para avaliação 
pelo setor terciário do sistema de saúde, tendo em vista que a primeira avaliação 
levantou a possibilidade de comprometimento renal. A equipe também identificou a 
necessidade de realizar alguns exames mais complexos para orientar a conduta. Tanto 
os exames quanto o agendamento da avaliação do especialista foram realizados sem 
demora. Após todo esse processo, a equipe da atenção básica que realizou os primeiros 
atendimentos recebeu do setor terciário todo o histórico de V.R.D. para realizar o 
acompanhamento do caso, no intuito de evitar complicações futuras e assegurar a 
continuidade do cuidado.. 

As condutas adotadas nesse caso permitem constatar que  

A) o modelo de Rede de Atenção à Saúde é forte, apesar da centralidade atribuída ao setor 
terciário. 

B) houve atendimento satisfatório, pois o fácil acesso ao especialista e aos exames de alta 
complexidade supriram as necessidades de saúde da paciente.  

C) existe uma Rede de Atenção à Saúde forte cuja porta de entrada preferencial é a atenção 
básica, a qual ofereceu uma atenção resolutiva e de qualidade.  

D) há necessidade de a atenção básica melhorar sua atuação como ponto de atenção no 
atendimento às urgências e emergências, a fim de fortalecer as RAS. 
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04. O movimento da Reforma Sanitária Brasileira é resultado da insatisfação com a grande 

desigualdade de acesso aos serviços de saúde, configurando-se como uma proposta contra 

hegemônica ao projeto de mercantilização da saúde. Esse mov imento representou 

importantes avanços nas dimensões civilizatória, democrática e epistemológica. Entretanto, a 

RSB NÃO  

A) afirmou a saúde como direito universal.  

B) evitou o processo de expansão da lógica neoliberal no campo da saúde.  

C) defendeu a ampla e plural participação social.  

D) criou um campo aberto e plural da saúde coletiva, com emergência de múltiplos saberes.  

 

05. O Brasil vem passando, nas últimas décadas, por um processo acentuado de transição 

demográfica, principalmente devido à redução das taxas de fecundidade e natalidade, 

associadas ao aumento gradativo da expectativa de vida ao nascer. Do ponto de vista 

epidemiológico, essas mudanças repercutem principalmente em 

A) maior incidência de doenças parasitárias/transmissíveis , uma vez que esse indicador é 
construído tendo em conta somente os casos novos de agravos.  

B) aumento da população economicamente ativa e diminuição da razão de dependência 
devido ao menor número de nascimentos.  

C) aumento substancial do número de adultos jovens, principalmente devido ao incremento 
na expectativa de vida ao nascer.  

D) maior prevalência de agravos crônicos não transmissíveis e necessidade de políticas 
públicas focadas em indicadores de morbidade.  

 

06. Recentemente, tem surgido mundialmente um movimento que tende a negar a vacinação 

como medida importante para saúde pública. O grupo antivacinas, como são chamados, 

defende que estas podem causar graves problemas de saúde, inclusive o câncer. No entanto, 

são claras as evidências científicas sobre a importância dos avanços em pesquisas sobre 

imunobiológicos e o aumento gradativo da cobertura vacinal, especialmente no que se refere 

às medidas de controle de doenças transmissíveis. Nessa perspectiva, segundo as medidas 

de controle epidemiológico,  

A) a vacinação deve continuar sendo feita, mesmo que uma doença esteja eliminada, 
erradicada ou controlada, pois existe o risco do surgimento de um novo caso.  

B) a erradicação de uma doença ocorre quando foram eliminados os casos de um agravo, 
mesmo que ainda prevaleçam suas causas e a existência do agente transmissor.  

C) o controle epidêmico refere-se a situações em que os níveis de incidência e a prevalência 
de uma doença não requerem mais medidas de promoção da saúde e prevenção da 
doença. 

D) a eliminação de uma doença em uma população ocorre quando não existem casos do 
agravo, embora persistam as causas que podem potencialmente produzi -los. 

 

07. A vigilância em saúde está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde e aos 

mecanismos adotados para prevenção de doenças, integrando diversas áreas de 

conhecimento em saúde. Com base nessa assertiva, os componentes em que se divide a 

vigilância em saúde são:  

A) vigilância epidemiológica, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador.   

B) busca ativa de casos clínicos, prevenção de doenças, promoção da saúde e evento 
sentinela.  

C) atenção primária, assistência farmacêutica, saúde na escola e saúde ocupacional.  

D) inquérito epidemiológico, controle de endemias, redução de fatores de risco e saneamento 
básico. 
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08. A classificação correta de acontecimentos epidemiológicos é fundamental para que sejam 

tomadas as medidas necessárias para eliminar o risco do surgimento de novos doentes e o 

agravamento clínico das pessoas já diagnosticadas com uma determinada patologia. Além 

disso, contribui para a realização do planejamento de ações em saúde e para a efetivação de 

medidas de controle eficazes. No entanto, alguns termos são usados erroneamente como 

sinônimos, na mídia ou mesmo por profissionais de saúde, difi cultando a compreensão da 

magnitude do evento epidêmico em curso. Nesse sentido, para que se utilize o conceito 

correto, é imprescindível saber que 

A) um evento pode ser considerado pandêmico quando há o aumento inesperado dos casos 
confirmados de uma doença em um país inteiro. 

B) um evento pode ser definido como uma epidemia quando há aumento vertiginoso do 
número de casos de um agravo em uma rua ou em um bairro isolado, desde que não seja 
esperado um número tão alto de doentes naquele período de tempo. 

C) um surto de uma doença é caracterizado pelo aumento dos seus casos em uma área 
específica, caracterizando condições de risco comuns àquela população ou mesmo 
contágio cruzado. 

D) um agravo pode ser considerado endêmico de uma região caso seja obs ervada a 
constância em suas taxas de incidência e prevalência por, pelo menos, três anos.  

 

09. A Saúde Coletiva é constituída tradicionalmente por três grandes espaços e formações 

disciplinares, a saber: as ciências sociais e humanas em saúde, a epidemiologia e a gestão 

em saúde. Nesse contexto, leia os itens abaixo. 
 

I 
Explicitam a produção epidemiológica e fisiopatológica da capacidade de um 

determinado grupo social adoecer.  

II 
Permitem apreender uma concepção ampla do processo saúde/doença em sua 

determinação social. 

III 
Incorporam questões de natureza subjetiva, processos e relações sociais em suas 

análises. 

IV Buscam nexos de sentido entre o natural (corpo biológico), o social e o cultural.  

As  contribuições das ciências sociais e humanas em saúde para o campo da saúde coletiva 

estão presentes nos itens 

A) I, II e III. 

B) II, III e IV. 

C) II e IV apenas. 

D) I e III apenas. 

 

10. Cibele, 10 anos, foi diagnosticada com fibrose cística apenas aos 9  anos de idade. 

Atualmente está em tratamento regular em um centro especializado. Segundo sua mãe, 

Paula, Cibele sofre com discriminação na escola por conta da tosse, e muitas crianças se 

afastam dela. Cibele sempre diz que essa doença é como uma “cicatriz ” que vai ficar para 

sempre em sua vida. O caso de Cibele demonstra que  

A) a experiência com doença crônica vai além da esfera médica, impactando todos os lugares 
da vida social. 

B) o modelo biomédico de cuidado oferece pontos de vista multidimensionais pa ra a 
condução do adoecimento crônico.  

C) a medicalização é o pressuposto primordial para a orientação das ações junto ao adoecido 
crônico. 

D) a experiência da enfermidade é determinada por critérios objetivos no sentido de priorizar 
o processo diagnóstico. 
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11. O esquema abaixo ilustra o modelo explicativo da Teoria da Determinação Social do 
Processo de Saúde-Doença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levando em conta esse modelo, é correto afirmar que  

A) os condicionantes das redes sociais e comunitárias dizem respeito  à idade, sexo e fatores 
hereditários. 

B) os fatores psicossociais estão fora do modelo de DSS, pois sua causalidade está 
relacionada a alterações cromossômicas e genéticas.  

C) os aspectos religiosos são de caráter individual no modelo de determinação da s aúde. 

D) os condicionantes socioeconômicos, como renda e escolaridade, impactam no autocuidado 
à saúde. 

 

12. A discriminação de sintomas está intimamente relacionada com a cultura da qual os 

indivíduos fazem parte.  Por exemplo, há relatos de que os irlandeses localizam de forma 

mais precisa o sintoma descrevendo uma determinada disfunção circunscrita, minimizando o 

sofrimento. Outro exemplo são os italianos, que reclamam de sintomas muito mais numerosos 

e mais difusos, insistindo sobre a dor e a exagerando. A produção cultural da saúde e da 

doença evidencia que 

A) a cultura fornece ao indivíduo os limites dentro dos quais operam as interpretações 
relativas à saúde e à doença. 

B) a produção do processo saúde-doença-cuidado se restringe ao modelo explicativo mágico-
religioso de interpretação cultural.  

C) a ciência, enquanto produtora de conhecimento objetivo, deve orientar as ações 
individuais dos sujeitos sobre saúde e doença.  

D) as interpretações individuais do processo saúde-doença devem ser homogeneizadas para 
que haja um combate efetivo das doenças.  
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13. A.L.C., 67 anos, agricultor, residente numa cidade de cinco mil habitantes no interior do 

estado do Rio Grande do Norte, teve um pico hipertensivo e começou a fazer uso de 

hidroclorotiazida de 25 mg e propranolol de 40 mg prescritos pelo médico da UBS de sua 

comunidade. Passados alguns dias, ele começou a ficar sonolento e relatava para a esposa 

grande ‘fraqueza’. Os dois se encaminharam para a UBS à procura de uma nova avaliação. 

Inicialmente, ele foi atendido pela técnica de enfermagem, que aferiu sua pr essão arterial, 

anotando o resultado em seu prontuário e, em seguida, encaminhou A.L.C. para a triagem. 

Na triagem, a enfermeira registrou suas queixas no prontuário e pediu para que o paciente 

aguardasse sua vez para se apresentar ao médico. Orientou que ele relatasse os sintomas, 

mas reiterou que todas as informações estavam registradas no prontuário.   

No que concerne ao modelo de organização do trabalho em saúde, essa situação caracteriza : 

A) o trabalho multiprofissional, na medida em que os profissionais trabalham com um objetivo 

em comum, mas em paralelo, com pouca ou nenhuma articulação das práticas.  

B) o trabalho interdisciplinar, uma vez que vários profissionais se esforçaram para minimizar 

os problemas do Sr. A.L.C. 

C) o trabalho em equipe, pois o paciente contou com o atendimento de vários profissionais 

em um mesmo espaço. 

D) o trabalho interprofissional através da comunicação entre os profissionais, via prontuário, 

no enfrentamento do problema. 

 
14. Na busca de fortalecer a perspectiva interprofissional no processo de formação em saúde, 

uma universidade vem encorajando a realização de atividades de aprendizagem 

compartilhadas entre diferentes cursos da saúde. Com essa orientação, os Núcleos Docentes 

Estruturantes dos Cursos de Enfermagem, Farmácia,  Fisioterapia, Medicina e Odontologia 

começaram a planejar atividades capazes de desenvolver competências de três tipos: 

específicas, que constroem as identidades das profissões; comuns, relacionadas à atuação 

como profissional da saúde; e colaborativas, que melhoram a capacidade para o efetivo 

trabalho em equipe. 

A experiência tem demonstrado que a educação interprofissional em saúde é importante 
porque 

A) fortalece os silos profissionais, na medida em que valoriza as competências específicas na 

construção da identidade de profissionais da área da saúde.  

B) constrói um novo profissionalismo pautado no compartilhamento, na parceria, na 

interdependência e no equilíbrio dos poderes, que são fundamentos da colaboração.  

C) constrói uma identidade de equipe através do reforço às identidades profissionais, 

legitimadas pelas competências específicas.  

D) contribui para a redução dos erros, por valorizar as competências específicas, importantes 

para a divisão do trabalho e a otimização dos resultados.  

 
15. Leticia, Pedro, Angélica e Emanuel são profissionais que trabalham na equipe de atenção 

básica de modalidade Consultório na Rua. Realizando suas atividades, estabeleceram 

importante vínculo com o jovem A.G.H., de 22 anos, de classe média alta, que começou a 

morar na rua por problemas familiares. O jovem relata que sofria muito vendo a briga dos pais 

e que, inclusive, presenciou e foi vítima de violência doméstica. No contato com os 

profissionais de saúde, A.G.H. menciona que sofre muito com saudades de sua casa, mas 

que não deseja voltar a ver sua mãe sendo agredida pelo pai. Por vezes, pensou em matar o 

pai e tirar a própria vida. Também relata que, esporadicamente, sente vontade de usar drogas 

para ‘esquecer’ sua situação. Ele menciona que, talvez, sob o efeito da dr oga, tivesse 

coragem de colocar um fim no seu sofrimento. Os profissionais de saúde começaram a 

estabelecer um vínculo maior com A.G.H. na tentativa de evitar que ele fizesse mal para si ou 

para os outros. Paralelamente, discutiam formas de aproximação com  outros setores para 
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tentar um contato com a família do jovem. A equipe sempre teve muita preocupação em ouvir 

A.G.H. para que ele pudesse ter uma participação ativa na escolha da melhor forma de 

enfretamento de seus problemas. Todos estavam muito engajados em tentar minimizar os 

problemas de sua família, facilitando a volta do jovem para sua casa. Após o retorno de 

A.G.H. para casa, articularam o acompanhamento do jovem e de sua família pela UBS e 

também pelo Centro de Apoio Psicossocial (CAPS).  

No caso de A.G.H., é possível identificar, como prática interprofissional,  

A) o trabalho uniprofissional e multiprofissional, quando cada profissional deu sua 

contribuição, mas também estabeleceu forte interação para a solução da problemática.  

B) o trabalho multiprofissional e interdisciplinar, quando os profissionais trabalharam cada um 

com seu repertório de conhecimentos para a resolução dos problemas.  

C) o trabalho multidisciplinar e multiprofissional, pois vários profissionais, inclusive de outros 

setores, estavam envolvidos no enfrentamento do problema,.  

D) o trabalho em rede, quando integraram outros profissionais de outros níveis de atenção, e 

a prática colaborativa, quando colocaram o jovem na centralidade do processo.  
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Conhecimentos Específicos             16 a 55 
 
 

16. Seguindo as recomendações éticas de atuação do CONFEF, é necessário que o profissional 

de educação física seja capaz de 

A) desenvolver ações individualizadas, de forma a integrar outras políticas sociais, como 
educação, esporte, cultura, trabalho, lazer, entre outras, de modo a instrumentalizar os 
sujeitos para que pratiquem atividade física de forma autônoma.  

B) construir uma nova cultura, no sentido de atribuir aos medicamentos o significado de 
instrumento tecnológico para a prevenção e restauração da saúde  e ampliar as campanhas 
acerca do uso racional de medicamentos e da prática de atividades esportivas na 
promoção de saúde. 

C) elaborar, revisar, adaptar e padronizar procedimentos, processos e p rotocolos de atenção 
e cuidado relativos à área de alimentação e nutrição e de práticas corporais/atividades 
físicas. 

D) proporcionar o desenvolvimento da cultura para uma qualidade de vida ativa, manutenção 
do estado de saúde, com produtividade, interação social e econômica, bem como estimular 
a participação ativa do cidadão na sociedade.  
 

17. Acerca da ética profissional no âmbito da educação física, Drumond  (2006) nos apresenta 

três princípios, os quais são estabelecidos nos termos da responsabilidade social  do 

profissional dessa área. Esses três princípios são: 

A) adequação de recursos para o atendimento, conhecimento científico e credibilidade.  

B) competência profissional, honestidade e confidencialidade.  

C) manutenção de relações apropriadas com o cliente, qualidade de atendimento e qualidade 
de acesso à Educação Física. 

D) bem-estar do cliente, autonomia e justiça social.  
 

18. A educação física é uma área de conhecimento que, em seu desenvolvimento, apropriou -se 
de conceitos como o da bioética. Em relação a esse tema, compreende -se que 

A) a bioética é um preceito que defende a construção do conhecimento nos moldes da 
biologia, da fisiologia e da anatomia humana. 

B) a bioética define-se no relacionamento humano e critica a concepção dos corpos físicos e 
biológicos, despersonalizados e descaracterizados de sua autonomia.  

C) a bioética impõe o sentido da qualificação do viver através da orientação de práticas 
corporais, atividades e exercícios físicos no desenvolvimento da condição biológica e de 
performance humana. 

D) a bioética busca respaldar o profissional de educação física quanto a uma intervenção 
legalizada, competente e qualificada em saberes que instrumentalizam os sujeitos e seus 
corpos. 

 

19. De acordo com as recomendações sobre condutas e procedimentos do profissional de 
educação física na atenção básica, produzidas pelo Conselho Federal de Educação Física 
(CONFEF, 2017), para a realização de uma intervenção qualificada, é imprescindível que o 
profissional de educação física apresente domínio de determinados conhecimentos. Nesse 
contexto, considere os domínios presentes nos itens abaixo. 

 

I 
Prescrição de exercício físico para o indivíduo ou grupo; doenças crônicas 
transmissíveis; capacidades físicas; programas de exercícios físicos.  

II 
Promoção da saúde; integração da pessoa com deficiência de alimentação e nutrição; 
saúde da criança e do adolescente; saúde da mulher; saúde da pessoa idosa; práticas 
integrativas e complementares; saúde mental.  

III 
Protocolos de testes e avaliação física; aptidão cardiorrespiratória; fisiologia do 
exercício; respostas hemodinâmicas e respiratórias ao exercício físico.  

IV 
Organização e promoção de eventos que tenham por objetivo o melhoramento da 
qualidade de vida e da saúde através da realização de práticas corporais/atividades 
físicas e de exercícios físicos.  

São domínios apresentados em recomendações sobre condutas e procedimentos do 
profissional de educação física na atenção básica os que estão presentes nos itens  

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



8           UFRN  Residência Integrada Multiprofissional em Saúde  2019   Educação Física Eles passarão, eu passarinho.  

20. A ontologia é um conceito que se traduz pelo estudo do ser. Na educação física, deparamo -
nos com esse conceito no âmbito das práticas corporais e suas origens. Portanto, nesse tipo 
de estudo, deve-se abordar 

A) a construção do movimento humano desde o início de sua vida, no período embriológico, 
por meio do desenvolvimento motor, até a idade adulta avançada. 

B) a intenção humana em sua natureza prática, ou seja, as relações do corpo com a natureza 
visando a sobrevivência, permitindo ao homem estar vivo. 

C) o comportamento motor de toda a espécie humana e seu desenvolvimento de acordo com 
as adaptações epigenéticas das gerações. 

D) a interação humana em determinadas práticas modernas, de maneira a percebermos a 
evolução do movimento em nível de especialização em modalidades esportivas.  
 

21. Os autores Lorenzetto e Mathiessen (2008) trouxeram uma grande contribuição para a área 
da educação física. Na obra Práticas Corporais Alternativas , os autores pontuam que tais 
práticas influenciaram essa área do conhecimento desde 1980, com um movimento que 
critica o modelo tradicional e busca reconhecer o ser humano em sua integridade de maneira 
educativa, quiçá curativa. De acordo com essa visão, infere-se que essas práticas corporais 

A) buscam retomar o contato do indivíduo consigo mesmo, com seu corpo, com a natureza, 
enfatizando a consciência corporal promovida por meio de movimentos lentos e suaves.  

B) tratam de desenvolver a consciência corporal, a qual se define como percepção do corpo 
após determinado exercício físico, aumentando a resposta neuromotora e a flexibilidade.  

C) concebem a educação física como treinamento funcional, ou seja, uma espécie de 
atividade física para desenvolver o corpo do sujeito como um todo, com exercícios que 
demandam mobilidade e força resistida. 

D) contribuem para a saúde do sujeito por meio de atividades lúdicas, estimulando a 
sensibilidade, criatividade e socialização, ao mesmo tempo, em que  englobam exercícios 
de força e velocidade para a manutenção cardiorrespiratória.  

 
22. As práticas corporais alternativas surgidas na década de 1980, fundamentavam-se em uma 

percepção do corpo humano diversa da que prevalece no âmbito da educação física até 
então. Sobre essa temática, analise os princípios apresentados abaixo.  

 

I 
Beneficiar os praticantes destacando as dimensões educativa, artística, re-educativa, 
preventiva e terapêutica das práticas.  

II 
Fundamentar as práticas em técnicas relacionais que sejam facilitadoras de uma 
avaliação clínica compartilhada, com escuta, condutas automatizadas, expressão e 
relações sociais. 

III 
Construção de vínculo entre as camadas transpessoais, ou seja, pela motilidade, 
motricidade e corporeidade, integradas em forma, função, estrutura e significado.  

IV 
Prescrever os exercícios físicos a serem realizados com base na avaliação física, 
aptidão a capacidades, desempenho, postura e índices antropométricos.  

Dentre esses princípios os que regem as práticas corporais alternativas são  

A) II e IV.   C) I e IV. 

B) II e III.  D) I e III. 
 

23. É possível concluir que a prática de atividades físicas influi de variadas maneiras sobre os 
sistemas do corpo humano. Para compreender essa interação, são necessários estudos e a 
consideração dos vários fatores que levam a prática a contribuir positivamen te com esses 
sistemas. Nesse contexto, estudos sobre a relação entre o exercício físico e o funcionamento 
do sistema cardiovascular demonstram que 

A) o rendimento cardíaco é determinado pelos parâmetros de VO2 Max, frequência cardíaca 
e retorno venoso. 

B) o rendimento cardíaco é determinado pelos parâmetros de pré-carga, pós-carga, 
contratilidade e frequência cardíaca. 

C) o rendimento cardíaco é determinado pela pré-carga e pela pós-carga, avaliando-se a 
frequência cardíaca após a finalização do exercício . 

D) o rendimento cardíaco é determinado pelos parâmetros de frequência cardíaca, 
temperatura corporal e retorno venoso.  
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24. Estudos indicam que a atividade física pode produzir efeitos agudos (imediatos) e crônicos, 
causando alterações no organismo das pessoas ao longo do tempo. Esses efeitos estão 
associados a determinadas variáveis distintas e interdependentes entre si , entre as quais, 
destacam-se como principais: 

A) tipo de atividade física realizada, metabolismo do indivíduo, alimentação adequada e 
frequência da atividade. 

B) intensidade da atividade, frequência da prática, alimentação adequada e tipo de fibra 
muscular. 

C) frequência da atividade, metabolismo do indivíduo, tipo de fibra muscular e frequência das 
sessões. 

D) intensidade da atividade, duração, frequência das sessões e tipo das atividades físicas 
realizadas. 

 
25. São vários os tipos de exercícios físicos e programas de treinamento que contribuem para a 

promoção da saúde entre o público idoso. Nesse contexto, é importante avaliar, por exemplo,  
os efeitos benéficos do treinamento de força para esse público alvo e, a esse respeito, os 
estudos têm demonstrado que: 

A) o treinamento de força/resistência muscular é indicado apenas para alguns grupos de 
idosos que apresentem níveis mais satisfatórios de saúde, sendo permitidos exercícios, 
geralmente, para os grandes grupos musculares.  

B) os indivíduos com maiores níveis de força/resistência muscular estão mais expostos às 
fadigas e ao aumento da pressão sanguínea quando em repouso, além de modificações  
intensas na função cardiorrespiratória.  

C) o treinamento de força/resistência muscular melhora a autonomia do idoso, porém sua 
flexibilidade é diminuída devido ao enrijecimento muscular ocasionad o pela tensão da 
atividade. 

D) a promoção de níveis adequados de força/resistência muscular é um importante 
mecanismo de prevenção e/ou tratamento de problemas posturais, articulares e de lesões 
musculoesqueléticas. 

 
26. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 1978), a aptidão física consiste na 

“capacidade de realizar trabalho muscular de maneira satisfatória”. A partir desse 
entendimento, é possível definir dois tipos de aptidão física: a aptidão física relacionada à 
saúde e a aptidão física relacionada ao desempenho atlético. Nesse contexto, o profissional 
de Educação Física que atua no NASF, deve considerar a aptidão física relacionada à saúde 
ao prescrever programas de exercício, pois  a aplicação correta desses programas 

A) contribui para a inibição dos fatores de risco relacionados a doenças crônico-
degenerativas, e para a proteção contra distúrbios ocasionados por doenças hipocinéticas 
ou qualquer doença causada pela inatividade física.  

B) permite o desenvolvimento ótimo das habilidades de potência, equilíbrio, coordenação, 
agilidade, velocidades de deslocamento e reação.  

C) contribui para o desenvolvimento de habilidades biológicas voltadas ao esporte e outras 
atividades físicas de cunho atlético, aprimorando as diferentes potencialidades de cada 
indivíduo. 

D) determina um alto nível de retenção de aptidão física, concentrando-se em habilidades 
individuais que, muitas vezes, apresentam seu desenvolvimento dependente dos aspectos 
genéticos. 

 
27. Ao elaborar programas de exercício físico, é imprescindível que se leve em conta o conhecimen to 

dos componentes da aptidão física relacionada à saúde para a garantia efetiva de benefícios na 
promoção da saúde. São componentes da aptidão física relacionados à saúde:  

A) dimensão morfológica, dimensão funcional-motora, dimensão fisiológica e dimensão 
comportamental. 

B) dimensão funcional-motora, função cardiorrespiratória, tolerância ao estresse e função 
musculoesquelética. 

C) dimensão morfológica, pressão sanguínea, oxidação de substratos e tolerância ao 
estresse. 

D) dimensão fisiológica, distribuição da gordura corporal, dimensão comportamental e 
oxidação de substratos. 
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28. Ao prescrever um programa de exercícios físicos, é preciso que se leve em consideração o 
nível de aptidão física em que o indivíduo se encontra para que o programa prescrito seja 
adequado ao nível de capacidades, de modo a não desmotivar a prática com um programa 
muito abaixo ou muito acima da capacidade do sujeito. Para um iniciante na prática de 
atividades físicas, o professor de educação física deve considerar  

A) que uma semana seja dedicada à aprendizagem dos exercícios, com maior ênfase na 
parte do aquecimento (parte preparatória) e na parte principal (voltada ao atendimento da 
resistência cardiorrespiratória e da força/resistência muscular).  

B) que um maior tempo seja dedicado ao aquecimento (parte preparatória) e ao resfriamento 
(parte final) do que à parte principal (voltada ao atendimento da resistência 
cardiorrespiratória e da força/resistência muscular).  

C) que a evolução do treinamento depende de uma maior dedicação à parte principal do 
programa, voltada ao atendimento da resistência cardiorrespiratória e da força/resistência 
muscular. 

D) que é importante aumentar simultaneamente o tempo de aquecimento (parte preparatória) 
e de resfriamento (parte final) , de acordo com a evolução do indivíduo durante o programa 
de treinamento. 

 

29. A melhoria na qualidade de vida supõe a adoção de hábitos alimentares e de práticas de 
atividades físicas como formas de promoção de saúde e de prevenção de doenças e demais 
riscos. Ao desenvolver um nível mínimo de aptidão física, é fato que a qualidade de vida 
aumenta e há uma melhora na saúde. Nesse sentido, ao adquirir aptidão física, o indivíduo 
adquire também uma melhor capacidade aeróbia, que diz respeito 

A) a uma capacidade individual, alcançada por meio de treinamentos específicos , sem muita 
relação com hereditariedade, idade e gênero.  

B) à capacidade máxima para absorver, transportar e utilizar oxigênio, conferindo eficiência a 
todos os sistemas do organismo. 

C) a uma alta capacidade contrátil dos músculos, alcançada através da prática de exercícios 
resistidos somados aos exercícios aeróbicos.  

D) à habilidade para realizar movimentos amplos e rápidos, permitindo a rápida recuperação 
do fôlego. 

 

30. A prática de exercícios resistidos estimula diversos ganhos corporais  que compreendem, 

principalmente, a manutenção ou a melhoria geral na qualidade de vida, a promoção da 

saúde e a prevenção de doenças. Nesse sentido, sobre o treinamento resistido, é impo rtante 

considerar que 

A) o treinamento resistido necessita ser somado a um treinamento aeróbico , para que se 
torne completo e promova benefícios possíveis de serem vistos  na composição corporal 
de seus praticantes. 

B) a musculação pode ser considerada um esporte, embora seja uma modalidade de 
treinamento físico que apresenta alto risco de impactos e lesões recorrentes ,  
recomendando-se que pessoas mais debilitadas a evitem. 

C) a musculação induz o aumento da massa muscular, a redução da gordura corporal  e o 
aumento da massa óssea, podendo ser praticado por pessoas de todas as idades , de 
ambos os sexos, independente do objetivo, pois trata-se de um exercício completo. 

D) o treinamento resistido deve ser acompanhado por profissionais especializados , por 
apresentar alto risco de lesões traumáticas devido aos movimentos rápidos e acelerados 
característicos desse programa. 

 
31. A qualidade de vida é um dos temas abordados na área da educação física. Para se 

compreender a amplitude da qualidade de vida, faz-se necessária uma investigação 

articulada entre os temas: 

A) intensidade do esforço, suporte energético, contração muscular e metabolismo.  

B) procedimentos de anamnese, avaliação física, regularidade e intensidade da atividade 
física e uso do tempo livre. 

C) estilo de vida, condições de vida, condutas sociais, determinantes sociais e culturais em 
saúde, epidemiologia da atividade física e políticas públicas.  

D) aptidão física, capacidades físicas, tecnologia em atividades e exercícios físicos.  
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32. Ações integradas no domínio da saúde mental vêm sendo desenvolvidas a partir de serviços 
e programas nos quais atuam diversos profissionais, entre os quais, o profissional de 
educação física cujo papel inclui: 

A) desenvolver atividades/práticas corporais que incentivem a continuação e a permanência 
do usuário no ambiente, estimulando o fortalecimento da relação entre usuário e 
instituição. 

B) atuar com as diversas práticas corporais que envolvam estratégias para o estímulo de 
novos hábitos aliados ao acolhimento, facilitando a abordagem integral.  

C) apoiar atividades eminentemente práticas que ajudem a controlar e facilitar a abordagem 
dos outros profissionais da rede multiprofissional no trato com os pacientes.  

D) prescrever atividades de cunho desportivo, de modo a promover a consciência corporal 
mais aprofundada dos usuários, contribuindo para a disciplina dos corpos.  
 

33. A Portaria n.º 154, de 24 de Janeiro de 2008, cria os Núcleos de Apoio à Saúde da Família 
(NASF), com profissionais de diferentes áreas do conhecimento, buscando ampliar a 
abrangência das ações de atenção básica como, por exemplo, ações voltadas à prática de 
atividades físicas/práticas corporais. Segundo essa portaria, constituem ações de atividades 
físicas/práticas corporais, aquelas que 

A) propiciem a melhoria da qualidade de vida da população, a redução de agravos e dos 
danos decorrentes das doenças não-transmissíveis, com favorecimento da redução do 
consumo de medicamentos, a formação de redes de suporte social e possibilitem a 
participação dos usuários na elaboração de diferentes projetos terapêuticos.  

B) busquem a inclusão da comunidade adstrita que se identifique  com a classificação de 
população vulnerável ou já adoecida, para que os programas facilitem a busca pela 
melhoria na qualidade de vida e saúde, ao desenvolverem atividades físicas e programas 
específicos para tais necessidades.  

C) proporcionem educação continuada em saúde, aliada às boas práticas alimentares e 
através de metodologias que isolem o problema e discutam soluções mais ampliadas de 
forma articulada com outros profissionais, embora levando-se sempre em conta a 
importância prioritária do profissional de educação física.  

D) divulguem informações sobre programas de atividade física/ práticas corporais de modo a  
fornecer uma educação permanente em saúde para a comunidade adstrita a fim de que 
esses programas sejam individualmente estimulados, como uma forma de propagar a 
prática de atividades físicas em comunidade. 
 

34. Nos Cadernos de Atenção Básica, organizado pelo Ministério da Saúde para definir as ações 
do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), em especial o  caderno de número 27, do 
ano de 2010, encontram-se as diretrizes para a atuação do profissional de educação física 
na Atenção Básica. Levando em consideração o documento em questão, analise as diretrizes  
apresentadas abaixo.  

 

I 

Desenvolver ações que promovam a inclusão social e que tenham a 
intergeracionalidade, a integralidade do sujeito, o cuidado integral e a abrangência 
dos ciclos da vida como princípios de organização e fomento das práticas 
corporais/atividade física. 

II 
Desenvolver ações de educação em saúde reconhecendo o protagonismo dos sujeitos 
na produção e apreensão do conhecimento e a importância deste último como 
ferramenta para produção da vida. 

III 

É de responsabilidade e dever do profissional de educação física diagnosticar 
problemas e indicar possíveis soluções para estes, de modo a assessorar a Secretaria 
Municipal de Saúde, responsável pela realização dos procedimentos e ações em c ada 
Unidade Básica de Saúde (UBS). 

IV 
Atuar em áreas/funções para as quais possua conhecimento técnico e capacidades, 
podendo substituir os demais profissionais de saúde em seu campo de atuação 
quando necessário, mantendo o respeito às pessoas e a sua ind ividualidade. 

As diretrizes correspondentes à atuação profissional de educação física na Atenção Básica 
são identificadas em 

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



12           UFRN  Residência Integrada Multiprofissional em Saúde  2019   Educação Física Eles passarão, eu passarinho.  

35. Segundo o Caderno de Atenção Básica n.º 27 do Ministério da Saúde (2010), o campo de 
saber da educação física é constituído por conteúdos que, de forma ampla, contemplam a 
cultura corporal ou cultura de movimento e a do esporte e da aptidão física, em seus 
aspectos históricos, antropológicos, sociológicos, educacionais e naqueles relacionados à 
saúde. De acordo com o documento, é função do profissional de educação física:  

A) ampliar a possibilidade de diagnóstico, seguindo os modelos científicos e médicos da 
atividade física, respaldando-se nos princípios biológicos para o restabelecimento da 
saúde e tratamento de doenças crônicas não transmissíveis.  

B) preservar a saúde do usuário que seja trabalhador, com uma intervenção segura, 
competente e atualizada, utilizando de todo conhecimento, habil idade e experiência 
proporcionada pela sua formação acadêmica inicial e continuada.  

C) possibilitar o acesso aos modos de se relacionar com o corpo e de se movimentar, de 
maneira que possam ser compreendidos como benéficos à saúde do indivíduo e da 
coletividade, a partir do treinamento em atividades esportivas.  

D) compreender e contextualizar fenômenos, conceitos e determinações que envolv am as 
práticas corporais/atividade física e as concepções de corpo, de mídia, de gênero, de 
etnia, de trabalho, de lazer e de consumo, entre outros. 
 

36. A Portaria n° 719, de 07 de Abril de 2011, trata da implantação de um programa que 
representa um marco nas políticas de promoção à saúde da população brasileira. Essa 
Portaria determina  

A) a instituição e regulamentação financeira da transferência dos recursos federais para as 
ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com respectivo 
monitoramento e controle. 

B) a instituição e a divulgação das diretrizes do Pacto pela Saúde - Consolidação do SUS, 
com seus três componentes: pactos pela vida, em defesa do sus e de gestão.  

C) a instituição do Programa Academia de Saúde no âmbito do SUS, que deve ser implantado 
pelas Secretarias de Saúde do Distrito Federal e dos Municípios, contando com apoio 
técnico das Secretarias Estaduais de Saúde e do Ministério da Saúde.  

D) a instituição e aprovação da implantação da Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares, considerando a necessidade de integração e continuidade das ações de 
promoção da saúde. 

O texto abaixo servirá de apoio para responder às questões 37 e 38. 

Diversas iniciativas regionais já vinham promovendo a prática de atividade física como 
principal ação no enfrentamento de sobrepeso e obesidade nos anos 2000, em espaços 
públicos ou em espaços especialmente construídos para o desenvolvimento das ações, 
contando com ampla participação da comunidade. Essas iniciativas embasaram o 
lançamento do Programa Academia da Saúde em 2011, e a atuação conjunta das áreas de 
vigilância e atenção à saúde no SUS tem promovido o fortalecimento do Programa, com a 
finalidade de promover práticas corporais e atividade física, alimentação saudável, modos 
saudáveis de vida, produção do cuidado, entre outros, por meio de ações culturalmente 
inseridas e adaptadas aos territórios locais (BRASIL, 2014).  

37. O Programa Academia de Saúde é uma das ações da Atenção Básica que busca garantir a 

diminuição dos riscos de morte ou adoecimento por condições crônicas, principalmente no 

que diz respeito ao excesso de peso e obesidade. Nesse sentido, pode-se dizer que a 

Academia de Saúde 

A) tem como objetivo principal a implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e 
profissionais qualificados que atendam à população quanto à prevenção das doenças, ao 
promover a realização de exercícios físicos específicos para cada caso.  

B) tem como objetivo primordial a orientação de práticas corporais e exercícios físicos que 
promovam a qualidade de vida e a saúde da população idosa e, caso haja vagas no 
programa, da comunidade local.  

C) tem como objetivo principal contribuir para a promoção da saúde populacional , ao 
implantar polos com infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados que orientem 
práticas corporais, atividades físicas e de lazer e modos de vida saudáveis.  

D) tem como função principal a implantação de espaços com equipamentos  e com a presença 
de profissionais capacitados para detectar os problemas de saúde da população antes da 
consulta aos médicos da unidade básica de saúde, facilitando o trabalho destes. 
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38. Analise as seguintes afirmativas sobre o Programa Academia de Saúde, observando seus 

objetivos, princípios e suas ações.  
 

I 
Um dos objetivos específicos do Programa Academia de Saúde refere -se ao estímulo 
de hábitos alimentares saudáveis.  

II 
O Programa Academia de Saúde poderá ser desenvolvido nos espaços dos polos, 
podendo ter suas atividades estendidas para outros equipamentos sociais. 

III 
Os profissionais atuantes no âmbito do Programa Academia de Saúde serão os 
educadores físicos, não devendo ser incluídos outros profissionais.  

IV 
Uma das atividades desenvolvidas no âmbito do Programa Academia de Saúde é o 
incentivo às práticas artísticas.  

Estão corretas as afirmativas 

A) II, III e IV.  

B) I, III e IV. 

C) I, II e III. 

D) I, II e IV. 
 

39. As atividades a serem desenvolvidas no âmbito do Programa Academia de Saúde devem 

estar voltadas para a promoção de modos saudáveis de vida e para a produção do cuidado 

através de ações culturalmente inseridas e adaptadas aos territórios locais. Com base 

nessas informações, analise as ações apresentadas abaixo.   
 

I Orientação para a prática de treinamentos físicos especializados.  

II 
Promoção de atividades de segurança alimentar e nutricional e de educação 
alimentar. 

III Promoção de práticas corporais e atividades físicas. 

IV 
Organização e planejamento de ações do programa em conjunto com a comunidade e 
a equipe de APS. 

As ações a serem desenvolvidas no Programa Academia de Saúde estão presentes apenas 

nos itens 

A) II, III e IV.  

B) I, III e IV.  

C) I e III. 

D) II e IV. 
 
40. Considerando que a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) 

visa a uma atenção humanizada, centrada no indivíduo de forma integral, corroborando com 

a integralidade da saúde através dessas práticas são características fundamentais da PNPIC 

SUS:  

A) atuação na promoção, manutenção e recuperação da saúde, prevenção de agravos, 
modelo de atenção humanizada, compreensão do indivíduo em sua integralidade, 
ampliação da oferta de serviços e ações em saúde. 

B) atuação na prevenção e recuperação da saúde, ampliação dos serviços e ações em saúde 
ofertados pelo SUS e não disponíveis na rede privada e diálogo, principalmente com a 
individualidade do usuário. 

C) a atuação na prevenção da saúde e, primordialmente na aprendizagem da educação em 
saúde dos usuários e compreensão do indivíduo em sua complexidade, ao ampliar a oferta 
de serviços e ações em saúde. 

D) atuação na promoção, manutenção e recuperação da saúde, modelo de atenção 
especializada, compreensão do indivíduo em sua complexidade, considerando sua 
individualidade, ampliação da oferta de serviços e ações em saúde de acordo com a 
demanda local. 
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41. No campo das práticas integrativas e complementares são identificados complexos sistemas 

médicos e recursos terapêuticos denominados de medicina tradicional e 

complementar/alternativa pela Organização Mundial da Saúde (OMS). As abordagens desses 

sistemas objetivam 

A) sistematizar um conceito a respeito do processo saúde-doença e da promoção global do 
cuidado humano, atestando os procedimentos médicos corretos que interfiram no corpo 
humano, tendo como consequência disso uma maior consciência do paciente.  

B) estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por 
meio de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no 
desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio 
ambiente e a sociedade. 

C) legitimar a relação médico-paciente que se desenvolve nos hospitais e grandes centros 
médicos, de modo a aplicar a cultura oriental como mediadora do cuidado e interação 
terapêutica, porém como uma alternativa ao modelo tradicional que continua semelhante 
ao original. 

D) estimular novos mecanismos de produção de saúde baseados na cul tura oriental, tendo 
em vista que o contexto da saúde no Ocidente tem passado por diversas dificuldades que 
inviabilizam a construção de uma concepção de saúde integral do ser.  
 

O trecho a seguir servirá de base para responder às questões 42 e 43. 

Normalmente a saúde é vista como um estado a que se quer chegar ou um estado que não 

se quer perder; um bem, portanto, que o portador tenta defender dos roubos ou, não o 

tendo - a esse bem -, tenta roubá-lo. Mas a questão é: onde pode o corpo adquirir esse  

bem (a saúde) quando não tem? Que parte do mundo tem a minha saúde, aquela que eu 

não possuo?  

(TAVARES, G. M. Reflexão sobre os conceitos de saúde e doença. In: RODRIGUES, D. (org.). Os valores e as 
atividades corporais. São Paulo: Summus, 2008, p. 75-93.) 

 
 

42. No trecho, é possível destacar uma reflexão acerca do conceito de saúde, a qual, na 

concepção do autor, é 

A) uma dinâmica entre o corpo e o mundo, devendo o sujeito estar disposto a realizar 
procedimentos em seu corpo para evitar perdê-la. 

B) algo que deve merecer atenção contínua, algo que se pretende conquistar por meio da 
realização de diversas práticas, atividades físicas e exercícios . 

C) inerente ao corpo humano, contradizendo a percepção da saúde como sendo algo externo 
ao corpo. 

D) um bem que o sujeito deve buscar adquirir por meio do uso do corpo, da exploração dele 
próprio e das diversas noções de saúde existentes no mundo.  

 
 
43. O autor apresenta o corpo como um dos elementos de sua reflexão acerca da saúde. A partir 

desse trecho, infere-se que o corpo 

A) é o receptáculo, um instrumento, considerando-se o uso que se faz dele para adquirir 
saúde. 

B) é o próprio ser que, numa perspectiva existencial, expressa-se em sua corporeidade, em 
sua saúde. 

C) é um objeto do qual se deve fazer uso para defender e prevenir o seu estado.  

D) é um ser que necessita realizar a manutenção de seu estado por meio de uma busca no 
mundo. 
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44. A temática da corporeidade surgiu nos estudos sociofilosóficos do corpo e do movimento 

humano. Investigada por Nóbrega (2009), a ideia de corporeidade talvez tenha recebido sua 

primeira elaboração explícita a partir das reflexões de Duns Scot e da compreensão de 

corporeitatis, que diz respeito à concepção do corpo como sendo orgânico, independente da 

alma, mas que o predispõe a essa relação corpo-alma. Como crítica ao modelo de ciência do 

corpo que se construiu, os estudos acerca da corporeidade defendem que  

A) os conhecimentos provenientes da filosofia, da antropologia e da sociologia superem e se 
desvencilhem dos conhecimentos do corpo orgânico e de sua constituição biológica.  

B) a ciência invista nas diferentes formas de compreensão do corpo, todavia, sem s e 
desvincular dos preceitos físicos e biológicos e de sua relação de causalidade para a 
explicação dos fenômenos do corpo.  

C) os fenômenos do corpo superam a causalidade linear, em uma pluralidade de formas ou 
existências, de maneira própria e autônoma, que impede o corpo de se manter na 
instrumentalidade em relação à alma ou à mente.  

D) os conhecimentos provenientes da filosofia articulem saberes e estruturas de pensamento 
de modo a validar as criações da ciência e os conhecimentos acerca do corpo construí dos 
a partir dela. 

 

O trecho a seguir servirá de base para responder às questões 45 e 46. 

No campo da saúde, o lúdico tem sido inserido no intuito de se flexibilizarem  as relações e 

de se diminuir a frieza tradicional dos ambientes de cuidado. Se, em alguns casos, essa 

inserção é realizada de forma assistemática e paliativa, em outros demonstra o desejo de 

proporcionar uma nova forma de cuidar, de promover a integralida de na atenção e no 

cuidado com a saúde. 

(MENDES, M. I. B. S.; MEDEIROS, L. P. O programa saúde da família em Natal e as atividades lúdicas. In: 
MENDES, M. I. B. S. OLIVEIRA, M. V. F. Cenários lúdicos em unidades de saúde da família. Natal: IFRN, 2010. 
p. 33-52.) 

 
45. As atividades lúdicas, há certo tempo, ganharam seu espaço e sua importância no âmbito da 

saúde. Nesse sentido, além dos aspectos culturais, as atividades lúdicas também 

representam 

A) a inserção de atividades de atenção e cuidados paliativos no campo da saúde. 

B) a flexibilização da integridade do cuidado à saúde para uma forma assistemática e 
paliativa. 

C) a criação de novos ambientes com atenção e cuidados em suas formas tradicionais, 
assistemáticas e paliativas. 

D) a flexibilização das relações sociais, cuidado além do paliativo, integridade e atenção à 
saúde. 

 
46. No trecho, as autoras criticam o modelo que se encontra instituído no campo da saúde e a 

marginalização das práticas lúdicas. Infere-se que a crítica das autoras opõe-se 

A) à flexibilidade nos serviços de saúde e em sua forma de cuidar e de promover a 
integralidade. 

B) às sistemáticas paliativas da realização do cuidado em saúde nos novos ambientes de 
cuidado. 

C) à integralidade da saúde proporcionada de maneira humanizada, sistemática e paliativa no 
cuidado. 

D) às relações autoritárias nos serviços de saúde e à promoção assistemática e paliativa do 
cuidado. 
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47. No final do século XIX e início do século XX, o Brasil passou por diversos movimentos 

sanitaristas que buscavam a resolução de problemas para os grandes dilemas de saúde que 

assolavam a população. Entre as áreas da saúde que participavam desses movimentos, 

destacava-se a educação física que contribuía de maneira fundamental para o 

desenvolvimento das propostas sanitaristas da época em comum acordo com a medicina. A 

respeito da atuação dos profissionais de educação física nesse período e de suas 

contribuições para a compreensão de corpo, saúde e sujeito, conclui -se que 

A) a medicina se aliou à educação física para instruir e educar a população acerca da 
necessidade da prática de exercícios físicos nas horas vagas, de modo que isso 
provocasse melhorias na qualidade de vida das pessoas, principalmente por meio da 
prática de variados esportes. 

B) a educação física contribuiu na divulgação de programas de exercícios que buscavam a 
saúde e a melhoria física não só de trabalhadores, mas de toda a classe burguesa, a fim 
de dar mais autonomia e liberdade aos corpos para que não fossem vistos como máquinas 
produtivas. 

C) a educação física contribuiu para a construção de corpos saudáveis a partir da divulgação 
de exercícios físicos que eram concebidos como forma de melhorar o corpo da classe 
trabalhadora, principalmente, e como forma de regulação, moralização e eugenização 
desse corpo. 

D) os professores de educação física tinham autonomia e prestígio para divulgarem seus 
programas de exercícios, atuando em comum acordo com os médicos para a libertação 
dos trabalhadores de suas longas rotinas de trabalho, ao promoverem uma educação com 
foco na saúde. 

 
48. Segundo o Caderno de Atenção Básica que trata do Envelhecimento e Saúde da Pessoa 

Idosa, é bastante comum a prevalência da inatividade física entre idosos, ocasionando 
diversos problemas de saúde. Sobre essa temática, os estudos demonstram que  

A) a prática de atividades físicas e as práticas corporais em geral devem atender aos 
princípios da baixa frequência e baixa intensidade, com aumento semanal do nível dos 
exercícios em geral. 

B) a prática de atividades física por idosos não requer uma avaliação inicial, uma vez que 
esta se torna uma barreira em relação à motivação para qualquer tipo de prática pelos 
idosos. 

C) a prática de atividades físicas por idosos representa uma redução no risco de morte por 
doenças cardiovasculares e melhoria na qualidade de vida em geral, sendo recomendada 
a iniciação em baixa intensidade, com exercícios leves e de curta duração devido às 
limitações dos idosos. 

D) a prática de atividades físicas pelos idosos favorece a melhoria física , principal aspecto a 
ser considerado pelo professor de educação física ao prescrever qualquer atividade para 
esse grupo específico. 

 
49. Ao prescrever/indicar atividades físicas ou qualquer prática corporal para a população idosa, 

o profissional de educação física deve pautar -se em algumas questões que respeitem as 

limitações que, em geral, caracterizam essa etapa da vida. A prescrição correta das 

atividades/práticas corporais deve considerar:  

A) atividades que considerem cada vez mais o nível de dificuldade para que o indivíduo 
adquira especialização e melhor aprendizagem sobre o exercício.  

B) atividades que enfoquem os exercícios de resistência e treinamento muscular, mesmo sem 
a identificação do indivíduo, pois são eles que mantêm a saúde.  

C) as práticas corporais em ambientes instáveis, pois auxilia na adaptação do organismo do 
idoso aos diferentes estímulos, melhorando a sua qualidade de vida.  

D) o condicionamento físico e as limitações, o prazer pela prática, as necessidades físicas e 
as características que definem cada indivíduo em seu contexto social.  
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50. Em março de 2006, foi lançada a Política Nacional de Promoção de Saúde (PNPS). Um de 

seus conteúdos, a inserção das práticas corporais/atividade física (PCAF) na Atenção Básica 

(AB), faz parte das responsabilidades do profissional de educação física, em articulação com 

os demais profissionais de saúde. Para a realização das PCAF, no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS), deve-se considerar 

A) os elementos culturais, históricos, políticos, econômicos e sociais, de maneira articulada 
ao espaço–território onde se realizam as ações de saúde.  

B) os conteúdos técnico-pedagógico da educação física, enfatizando o ensino de esportes, 
ginásticas e danças, bem como o de exercícios físicos. 

C) os jogos populares e a ginástica, com base em um planejamento que inclua, 
principalmente, a população adulta e de idosos da comunidade. 

D) o mapeamento das práticas e dos espaços como última etapa do planejamento das PCAF, 
a primeira sendo a avaliação física, um processo que demanda ambiente próprio na 
Unidade Básica de Saúde e a organização da fila de espera. 

 
51. Uma das diretrizes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), do Departamento de 

Atenção Básica do Ministério da Saúde, é “Desenvolver ações de educação em saúde 

reconhecendo o protagonismo dos sujeitos na produção e apreensão do conhecimento e da 

importância desse último como ferramenta para produção da vida”. De acordo com ess a 

diretriz, a Educação em Saúde demanda 

A) um espaço para abordagem interdisciplinar, de forma criativa e participativa, além de 
informação e compreensão da importância do autocuidado, de práticas não-farmacológicas 
e do correto uso dos medicamentos no processo saúde-doença. 

B) ações próprias das Equipes de Saúde da Família (ESF), sob a forma de coparticipação e 
ação multiprofissional, com acompanhamento e supervisão das coordenações de equipe, 
discussão de casos e utilização de métodos de aprendizagem, específicos dos serviços de 
saúde. 

C) uma prática institucionalizada, articulada e integrada às necessidades e especificidades 
das equipes de Saúde da Família, aproximando essas equipes para redefinição de 
prioridades, de modo a favorecer o acesso aos medicamentos. 

D) uma atividade ou intervenção pontual das equipes de Saúde da Família e dos profissionais 
do Núcleo de Apoio à Saúde da Família cujo objetivo é o de promover ações educativas 
relacionadas à saúde sexual e saúde reprodutiva, em parcerias institucionais, como 
escolas e outros espaços sociais.  
 

52. De acordo com a Política Nacional de Promoção da Saúde (BRASIL, 2006), as práticas 

corporais se apresentam como atividades físicas e expressões individuais e coletivas do 

movimento corporal. É possível perceber a importância das práticas corporais/atividade 

física, no âmbito da Educação Física, a partir da  

A) ênfase na saúde e na cura, as quais apresentam integração entre serviço-terapia, 
diminuindo a prevalência de doenças, reduzindo sua evolução e duração em um indivíduo 
ou em dada população. 

B) forma de movimentar e de se relacionar com o corpo em dada cultura e contexto social, 
por seus benefícios à saúde e/ou pela manutenção e ressignificação das tradições, 
podendo ser manifestadas em práticas lúdicas, esportivas, terapêuticas, ritualísticas, entre 
outras. 

C) problematização da dimensão psicológica do ser humano, destacando-se a redução de 
riscos provenientes de suas práticas e promovendo a ressocialização do praticante.  

D) criação de novos espaços de inclusão social por meio de ações socioculturais que visam o 
pertencimento do sujeito às comunidades de praticantes de determinada modalidade 
esportiva. 
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53. Estudos epidemiológicos identificam uma relação entre a atividade física e a mortalidade, em 

especial, aquelas ocasionadas por hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus. Segundo a 

epidemiologia da educação física, essa relação sugere, sobretudo, efeitos  

A) negativos por propiciar o aumento da pressão arterial, sendo fator de risco no tratamento 
de doenças cardiovasculares e nas pessoas com sobrepeso, ocasiona dores lombares, 
prejudicando a mobilidade e a saúde mental . 

B) positivos quanto à diminuição dos riscos de doenças cardiovasculares e  outras doenças 
crônicas não transmissíveis como a diabetes, a manutenção da densidade óssea, o ganho 
de mobilidade e benefícios relativos à saúde mental.. 

C) positivos, pois a intensidade da atividade é um recurso da avaliação da frequência 
cardíaca, a qual é realizada pelo próprio praticante de forma periódica, a fim de minimizar 
riscos e prevenir doenças. 

D) negativos, em razão da atividade física ser fator de risco da aterosclerose, da doença 
venosa periférica e da osteoporose, podendo também desencadear efeitos psicológicos de 
ansiedade e estresse devido ao esforço. 
 

O texto abaixo serve de base para responder à questão 54. 

“A relação entre epidemiologia e atividade física aparentemente tem início na era 

epidemiológica das doenças crônicas não transmiss íveis. Como fatores multicausais de 

risco, o sedentarismo aparece como fator determinante de agravos à saúde. Desta forma, 

a atividade física relacionada à saúde, no contexto das redes multicausais, aparece como 

um dos fatores que poderia modificar o risco dos indivíduos para adoecerem” (MANTOVANI 

E FORTI, 2007).  

 
54. A saúde não está mais definida como um simples conceito que indica a ausência de doenças. 

Vários fatores são agregados a partir de estudos que ajudam a ampliar e relativizar tal 

conceito. Dentre esses fatores, deve-se considerar o próprio estilo de vida do sujeito.  

Com base nessas informações e no conteúdo do texto de Mantovan e Forti, analise as 

afirmativas abaixo. 
 

I 
A falta de atividade física é um importante indicador da redução da qualidade de vida 
e morte prematura na sociedade contemporânea, principalmente nos  países 
industrializados. 

II 
O número de mortes associadas à inatividade física pode ser estimado combinando -se 
o risco relativo da ociosidade com o número de casos de morte em uma população.  

III 
Exercícios têm efeitos protetores contra doenças coronarianas e outras causas 
diversas de mortalidades. 

IV 
O comportamento individual é um fator importante para se considerar os riscos para a 
saúde e os determinantes do bem-estar de cada pessoa. 

As informações estão corretas nas afirmativas  

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

55. Os cuidados paliativos são referência para melhorar a qualidade de vida de pessoas em 

situação de necessidade de cuidados regulares, saúde debilitada e, por vezes, em situação 

de risco de morte. Esses tipos de cuidados devem ser tomados ao longo da vida e, sendo 

caracterizados como serviços de saúde, devem prezar pelo  

A) bem-estar, conforto e dignidade, informações adequadas, sensibilidade e tomadas de 
decisões no caso de tratamentos.  

B) acessibilidade, conforto e assistência médica gratuita.  

C) acesso facilitado à medicação e serviços de saúde, transporte gratuito e atendimento via 
agendamento prévio. 

D) acesso a informações qualificadas, pontuais e de trato científico.  
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