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O pensamento é o ensaio da ação.  

(Sigmund Freud)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. A descentralização, como diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro, foi 

incorporada ao modelo de organização do sistema a partir de discussões oriundas da VIII 

Conferência Nacional de Saúde. A respeito dessa diretriz, 

A) o desafio para garantir a descentralização no SUS é a necessidade de introduzir novas 
práticas assistenciais, sobretudo, na atenção primária à saúde.  

B) a efetivação da descentralização se deu, no Brasil, em dois modelos: primeiramente, po r 
meio da municipalização e, depois, por meio da regionalização.  

C) a avaliação do cenário recente da descentralização da saúde no Brasil mostra avanços 
significativos nos estados das regiões Norte e Nordeste e experiências pouco exitosas nas 
demais regiões. 

D) a descentralização pode ser entendida como as práticas de gestão e atenção à saúde que 
têm por principal objetivo a garantia da participação popular na oferta de serviços.  

 
02. A Portaria Nº 2.436 de 2017 estabeleceu a revisão das diretrizes da Polít ica Nacional de 

Atenção Básica (PNAB) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e definiu Atenção 

Básica como “o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem 

promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, 

cuidados paliativos e vigilância em saúde”.  

Tendo como base as informações do enunciado,  

A) as ações de reabilitação na Atenção Básica podem ser entendidas como aquelas que 
visam estabelecer critérios de risco e vulnerabilidade individuais e coletivos. 

B) o conjunto das ações na Atenção Básica foi ampliado a partir da incorporação de, por 
exemplo, realização dos cuidados paliativos.  

C) as ações de redução de danos, incluídas na PNAB de 2017, garantem a oferta da 
assistência farmacêutica na Atenção Básica. 

D) as atividades educativas e de promoção da qualidade de vida destacam -se entre as ações 
de saúde no âmbito individual na Atenção Básica.  

 
03. Indicadores de Saúde são medidas que contêm, de forma sintética, uma informação relevante 

sobre os atributos e dimensões do estado de saúde da população, bem como do desempenho 

do sistema de saúde. Sua utilização pode orientar a gestão em saúde no planejamento, na 

tomada de decisão e no monitoramento de ações. São exemplos de Indicado res de 

Morbidade: 

A) Taxa de Incidência de Dengue; Prevalência de Hanseníase; Proporção de Casos de Aids 
por Categoria de Exposição. 

B) Taxa de Fecundidade; Proporção de Partos Cesáreos; Prevalência de Aleitamento 
Materno. 

C) Taxa de Analfabetismo; Valor Médio pago por Internação Hospitalar no SUS; Número de 
Leitos Hospitalares por Habitante.  

D) Taxa de Mortalidade Infantil; Índice de Envelhecimento; Esperança de vida ao Nascer.  
 
04. A ampliação do conceito de saúde prevê um olhar que vai além dos aspectos biológicos, 

individuais e dos padrões de adoecimento e exige uma compreensão que inclua alimentação, 
educação, renda, trabalho, transporte, lazer, liberdade, entre outros. Assim, estabelecer 
medidas intersetoriais sobre os fatores que interferem diretament e nas diferentes 
manifestações da violência (incluindo homicídios, agressões interpessoais, suicídios e 
acidentes de trânsito), criando uma cultura de paz, é uma resposta para a efetivação da 
Política de 

A) Promoção da Saúde.    C) Educação Permanente em Saúde. 

B) Atenção Básica.    D) Atenção às Urgências. 
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O texto abaixo serve de referência para responder às questões 05 e 06.  
 

A teoria da transição demográfica, formulada à luz da relação entre o crescimento 

populacional e o desenvolvimento socioeconômico, afirma que o processo de modernização 

das sociedades estaria na origem das mudanças nas taxas de natalidade e de mortalidade. 

Isso pode ser verificado em alguns países, com consequentes mudanças nos ritmos de 

crescimento populacional. Como parte do processo de transição demográfica, o 

envelhecimento populacional já é realidade, em maior ou menor intensidade, em vários 

Estados. Nesse contexto, a mudança de perfil epidemiológico caracterizada pelo aumento 

da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis tem sido um importante desafio aos 

sistemas de saúde. 

 
05. A respeito da mais recente transição demográfica enfrentada no contexto brasileiro,  

A) a passagem de uma sociedade urbana com altas taxas de natalidade para uma sociedade 
rural compõe o esquema da transição demográfica brasileira.  

B) a transição demográfica brasileira tem ocorrido simultânea e homogeneamente nas 
grandes regiões do país. 

C) a queda das taxas de mortalidade infantil e a redução da esperança de vida ao nascer 
resultaram nas taxas de crescimento populacional mais elevadas na história do país.  

D) as quedas dos níveis de mortalidade, natalidade e fecundidade, somadas ao processo de 
envelhecimento populacional, caracterizam a transição demográfica brasileira.  

 
06. Tendo por base o referencial teórico das ciências sociais, na experiência de indivíduos e 

famílias com enfermidades crônicas,  

A) a família do usuário nessa condição de adoecimento costuma subsidiar o cuidado, sem 
grandes dificuldades ou necessidade de intervenção profissional.  

B) a construção de um itinerário terapêutico tem eficácia/efetividade reduzida no 
enfrentamento de um agravo crônico no âmbito familiar.  

C) a busca por profissionais de saúde é menos intensa quando a doença está controlada e o 
cuidado familiar assume um protagonismo nem sempre fácil.  

D) a atuação integral em saúde voltada a famílias e ao paciente com agravo crônico pode ser 
garantida por meio de visitas domiciliares e intervenções pontuais.  

 
07. A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, de evolução crôn ica, causada pelo Treponema 

pallidum. É uma das doenças presentes na Lista Nacional de Notificação Compulsória de 

Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública. A notificação da doença, pelos profissionais 

competentes, aos serviços de vigilância em saúde, é imprescindível para garantir o seu 

controle.  

Tendo como base o papel da vigilância epidemiológica no enfrentamento da sífilis, considere 

os itens abaixo. 
 

I Observação contínua do perfil epidemiológico da sífilis e suas tendências.  

II Monitoramento da vida sexual de indivíduos diagnosticados.  

III Desencadeamento de investigação das fontes de infecção e transmissão comuns.  

IV 
Prescrição de terapêutica medicamentosa, segundo o diagnóstico de sífilis grau I, II 
ou III. 

 

Em relação ao papel da vigilância epidemiológica, estão corretos os itens  

A) II e IV. 

B) I e III. 

C) III e IV. 

D) I e II. 
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08. O Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS), de iniciativa do 

Ministério da Saúde, vem contribuindo para a melhoria das condições de saúde da população, 

para redução das iniquidades e para a promoção da qualidade de vida dos brasil eiros. Esse 

Programa,  

A) valoriza e incentiva a Vigilância Sanitária atribuindo as suas principais metas ao 
cumprimento de ações nesse componente.  

B) é de adesão obrigatória para as equipes de vigilância em saúde desde o ano de 2010.  

C) foi financiado em território nacional por meio de parcerias público-privadas e apoio de 
governos estrangeiros. 

D) tem como objetivo induzir o aperfeiçoamento das ações de vigilância em saúde no âmbito 
municipal e estadual. 

 
09. Um pesquisador resolveu investigar se havia relação entre o uso da Caderneta de Saúde da 

Criança por profissionais da atenção básica e a taxa de internação de crianças no hospital. 

Para tanto, ele planejou acompanhar por dois anos o trabalho dos profissionais de duas 

equipes de saúde da família com perfil de demanda e com processos de trabalho muito 

semelhantes. A diferença entre elas era que uma equipe usava a Caderneta no atendimento 

às crianças e a outra não usava. Ao fim do estudo, pensou-se em comparar a taxa de 

internação entre os dois grupos.  

Esse pesquisador, portanto, planejou o desenvolvimento de um estudo  

A) seccional. 

B) retrospectivo. 

C) de intervenção. 

D) longitudinal. 

 

10. A determinação social do processo saúde/doença não trata apenas de considerar os aspectos 

sociais inerentes ao fenômeno do adoecimento, pois, de uma maneira ou de outra, diversas 

outras teorias reconhecem esses aspectos. Trata-se, na verdade, de uma distinção no plano 

teórico e conceitual. Nesse sentido, a teoria da determinação social do processo 

saúde/doença  

A) reconhece características distintas conforme a produção e relações sociais de grupos e 
coletividades. 

B) tem suas raízes teóricas ligadas à corrente positivista de pensamento filosófico.  

C) permitiu um avanço teórico significativo por elencar diversos fato res de risco envolvidos na 
causalidade de doenças. 

D) carece de comprovação por limitações, quanto à objetividade e à capacidade de 
mensuração. 

 

11. Para se compreender a saúde dos indivíduos e a forma como eles enfrentam a doença, torna -

se necessário analisar suas práticas, o contexto em que elas tomam forma e os eventos 

cotidianos que organizam a vida coletiva e que enquadram a vida biológica, formatada pelas 

relações sociais. Essa afirmação  

A) concebe o processo de adoecimento a partir de hábitos de vida não saudáveis e fatores de 
risco, ao dar ênfase às práticas dos indivíduos.  

B) pauta-se em uma fundamentação higienista e ecológica que remete à explicação do 
fenômeno de saúde/doença por meio da teoria multicausal.  

C) evidencia que os fenômenos biológicos são secundários quando se tenta elencar a 
causalidade do processo saúde/doença.  

D) reforça a importância das ciências sociais para o campo da saúde e para a compreensão 
ampla do fenômeno de saúde/doença.  
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12. A utilização de outras áreas do conhecimento no campo da saúde, como a cultura e os 
saberes populares, tem sido intensificada nos últimos anos. A relação entre cultura e saúde, 
por exemplo, para garantir a compreensão ampliada dos fenômenos relacionados ao 
processo de adoecimento individual e coletivo, 

A) deve ser entendida pelos profissionais de saúde para que eles possam usar os 
argumentos corretos na tentativa de impor os métodos científicos de cura.  

B) parte da ideia de que a doença é moldada culturalmente, o que reforça a concepção de 
que indivíduos de um grupo social vivenciam a doença de uma mesma maneira.  

C) pressupõe a necessidade de uma comunicação que permita o encontro de visões de 
mundo diferentes sem hierarquia de saberes.  

D) indica que o foco das atenções devem ser os aspectos culturais do usuário, pois os 
profissionais de saúde são treinados para estabelecer neutralidade de suas crenças.  

 

13. A discussão sobre as práticas e competências colaborativas entre as diversas categorias 
profissionais que compõem a área da saúde tem ganhado, cada vez mais, ênfase em 
produções acadêmicas nacionais e internacionais. Isso demonstra, com forte nível de 
evidência científica, que a assistência pontual e fragmentada não responde mais às 
necessidades de saúde da população.  

O aumento da complexidade do trabalho em saúde está relacionado  

A) à garantia de acesso universal a saúde, estabelecido na Constituição Fede ral, que 
aumentou a demanda por serviços, inviabilizando a oferta de assistência individualizada.  

B) à produção de novos fármacos e equipamentos de alta complexidade, requerendo um 
aperfeiçoamento constante por parte dos profissionais de saúde.  

C) às mudanças no perfil epidemiológico que aumentaram a prevalência de condições 
crônicas, necessitando de assistência em saúde prolongada e integral.  

D) à “super” especialização dos profissionais da área em busca de oferecer, cada vez mais, 
qualidade nas ações individuais e coletivas em saúde. 

 
14. Os conceitos de interdisciplinaridade, interprofissionalidade e intersetorialidade em saúde 

muitas vezes são usados de maneira errônea. Sobre essas definições, analise as afirmativas 

abaixo.  
 

I 
A interdisciplinaridade é um conceito que remete à integração do conhecimento, 
buscando os limites e os elementos gerais e comuns de cada disciplina.  

II 
A interprofissionalidade pode ser definida na prática quando diversas categorias de 
profissionais de saúde reúnem-se para assistir coletivamente a um caso clínico.  

III 
A intersetorialidade acontece quando as ações são planejadas, executadas e 
avaliadas por diferentes setores que podem, inclusive, extrapolarem a área da saúde.  

IV 
Os três conceitos podem ser tomados como sinônimos ou interfaces da definição de 
uma assistência integral em saúde. 

 

Das afirmações, estão corretas  

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

 

15. A formação interprofissional em saúde tem sido uma experiência inovadora adotada em 
projetos pedagógicos de algumas universidades de referência no mundo, quanto ao que se 
refere à qualidade na formação dos profissionais.  

Nesse sentido, em uma perspectiva interprofissional, a  formação em saúde 

A) parte do princípio de que todas as profissões em saúde têm competências para executar 
qualquer procedimento ou assistência.  

B) visa promover que estudantes dos diferentes cursos de graduação em saúde e 
profissionais inseridos nos serviços aprendam a trabalhar juntos e de forma colaborativa.  

C) pode ser garantida nas universidades por meio da divisão em ciclos básicos comuns e, 
posteriormente, por meio da oferta de disciplinas profissionalizantes.  

D) deve ser fortalecida pelos códigos de ética de cada profissão, partindo da necessidade de 
garantir o atual equilíbrio estabelecido pelas relações de poder hegemonicamente 
consolidadas.  
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Conhecimentos Específicos             16 a 55 
 

 

16. A Resolução do CONFEF n° 307/2015 dispõe sobre o Código de Ética dos Profissionais de 

Educação Física registrados no sistema CONFEF/CREFs. Em seu Capítulo III, trata das 

responsabilidades e dos deveres do profissional de educação física. A esse respeito, analise 

os itens abaixo. 
 

I 
Elaborar o programa de atividades do beneficiário em função de suas condições 
gerais de saúde, sociais e financeiras. 

II 
Zelar e se responsabilizar pela sua competência exclusiva na prestação dos serviços 
a seu cargo bem como a de outros profissionais integrantes da equipe 
multiprofissional. 

III 
Comunicar formalmente ao sistema CONFEF/CREFs fatos que envolvam recusa ou 
demissão de cargo, função ou emprego motivados pelo respeito à lei e à ética no 
exercício da profissão. 

IV 
Portar e utilizar a Célula de Identidade Profissional – CIP como documento 
identificador do pleno direito ao exercício profissional, observando imperiosamente o 
período de vigência do referido documento.  

São responsabilidades e deveres do profissional de educação física   

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

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

 

17. A aptidão física relacionada à saúde é, pois, a própria aptidão para a vida, pois inclui 

elementos considerados fundamentais para uma vida ativa, com menos risco de doenças 

hipocinéticas e perspectiva de uma vida mais longa e autônoma. Nesse contexto, os quatro 

principais componentes da aptidão física relacionada à saúde são  

A) aptidão cardiorrespiratória, flexibilidade, resistência muscular e composição corporal.  

B) alongamento, destreza, equilíbrio e potência.  

C) mobilidade, habilidade, consciência corporal e agilidade. 

D) coordenação motora, lateralidade, velocidade e impulsão.   

 

18. As práticas corporais são fenômenos que se mostram, prioritariamente, ao nível corporal e 

que se constituem como manifestações culturais de caráter lúdico, as quais podem ser 

oferecidos em qualquer nível de saúde ligadas ao Sistema Único de Saúde (SUS).   Nesse 

cenário, o nível de atenção de saúde que abrange as Unidades Básicas de Saúde é  

A) atenção secundária. 

B) atenção primária. 

C) atenção terciária. 

D) atenção quaternária. 

 

19. Homem de 37 anos, militar, apresenta-se em uma academia de musculação para ser 

submetido a uma avaliação da composição corporal. O avaliador toma as principais medi das 

entre elas: peso, estatura, circunferência do abdômen, quadril, cintura, tórax, e, ainda, a 

circunferência do braço e da coxa. Entre as medidas tomadas, para calcular o valor do IMC e 

do IRCQ, as medidas e as circunferências utilizadas são:  

A) peso, tórax, abdômen e membros inferiores.  

B) peso, quadril, estatura e cintura.  

C) estatura, peso, coxa e quadril.  

D) estatura, abdômen, quadril e braço.  
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20. O Sistema Único de Saúde dispõe de portarias que regulamentam seu funcionamento. Entre 

elas, pode-se destacar a Portaria nº 719, de 07 de abril de 2011, que tem sua devida 

importância para gestores e profissionais da área de saúde. Essa portaria instituiu o  

A) Programa Academia da Saúde. 

B) Programa de Práticas Corporais Integrativas e Complementares.  

C) Programa Saúde na Escola. 

D) Programa Saúde da Família. 
 

21. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), no Sistema Único de 

Saúde (SUS), circunscreve o campo das Práticas Integrativas e Complementares (PIC), 

contemplando sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos que envolvem 

abordagens que procuram estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e 

recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras. Nesse contexto, são 

exemplos de práticas corporais integrativas e complementares estabelecidas pela PNPIC:  

A) massagem e termoterapia. 

B) yoga, meditação e pilates. 

C) yoga, terapia de florais e biodança.  

D) hidroginástica e shiatsu. 

 

22. Caicó, cidade situada na região Seridó do Rio Grande do Norte, dispõ e de um povo 

acolhedor, uma culinária variada e atrativa e um clima predominantemente quente, com altas 

temperaturas em determinadas épocas do ano. Durante o exercício intenso ou o exercício em 

um ambiente como o dessa cidade, o corpo pode apresentar  

A) convulsões.  

B) hipotermia. 

C) calafrios. 

D) distúrbios de meio interno. 
 

23. A obesidade é o acúmulo de gordura no corpo causado, quase sempre, por um consumo 

excessivo de calorias na alimentação, superior ao valor utilizado pelo organismo para sua 

manutenção e realização das atividades do dia a dia. Isto posto, a energia correspondente a 

1 (um) grama de gordura é 

A) 12 kcal. 

B) 4 kcal. 

C) 18 kcal. 

D) 9 kcal. 

 

24. Praticantes de atividades físicas conhecem bem a sensação de euforia e de prazer que pode 

ser proporcionada durante um treinamento. A impressão de paz e tranquilidade, muito 

provavelmente, tem ligação com a liberação de endorfina pelo sistema nervoso central. 

Porém, é de suma importância que as cargas de treinamento sejam bem dosadas e 

distribuídas para que os reais resultados sejam conquistados.  Nesse sentido, a variável típica 

que constitui a sobrecarga de um programa de treinamento de endurance é 

A) o repouso. 

B) o ciclo de respiração. 

C) a amplitude. 

D) a intensidade. 

 



UFRN  Residência Integrada Multiprofissional em Saúde  2020  Educação Física  O pensamento é ensaio da ação.         7  

25. Doença arterial coronária ou doença arterial coronariana é um grupo de doenças que inclui 

angina estável, angina instável, infarto do miocárdio e parada cardiorrespiratória. Esse grupo 

faz parte de um grupo maior de doenças, denominado doenças cardiovasculares. Nessa 

perspectiva, aterosclerose é o termo utilizado para descrever  

A) hipertensão arterial. 

B) rompimento das artérias. 

C) estreitamento das artérias coronárias.  

D) início de um ataque cardíaco. 

 

26. O corpo humano é capaz de assumir diferentes posições por meio de uma infinidade de 

movimentos. Isso só é possível por causa da união de diferentes segmentos do corpo 

(cabeça, pescoço, tronco, membros superior e inferior) por articulações. Assim, o plano 

anatômico caracterizado por passar pela sutura craniana média, dividindo o corpo em 

metades direita e esquerda, é o plano 

A) corporal. 

B) frontal. 

C) horizontal. 

D) sagital. 

 

27. Um grupo de moradores do bairro Nova Esperança participará de um programa de exercícios 

físicos. Na bateria de testes a que os moradores serão submetidos, estão incluídos, entre 

outros, o teste de Cooper de 12 minutos e o teste de flexão de braço (repetições máximas). 

Nesse contexto, o profissional aplicará  

A) o teste de Cooper de 12 minutos para estimar o consumo máximo de oxigênio (VO 2máx), e 
o teste de flexão de braço para estimar a resistência muscula r localizada. 

B) o teste de Cooper de 12 minutos para determinar  o consumo máximo de oxigênio 
(VO2máx), e o teste de flexão de braço para estimar a resistência muscular localizada.  

C) o teste de Cooper de 12 minutos para determinar a capacidade aeróbia, e  o teste de flexão 
de braço para estimar a resistência muscular.  

D) o teste de Cooper de 12 minutos para estimar a potência aeróbica máxima, e o teste de 
flexão de braço para estimar a resistência muscular geral.  

 

28. O profissional de educação física deve ser capaz de reconhecer os sinais e os sintomas que 

uma pessoa apresenta quando é acometida por um episódio de hipoglicemia bem como 

intervir rapidamente. Entre esses sinais e sintomas, está  

A) tontura. 

B) hipertermia. 

C) aumento da pressão arterial.  

D) diminuição da transpiração. 

 

29. Um homem tem como meta desenvolver sua capacidade cardiorrespiratória, pois está no 

início do seu treinamento para um concurso militar. Considerando que ele tem 30 anos de 

idade e faz uso do método da estimativa da frequência cardíaca máxima (FCM) pela idade, 

pode-se concluir que os limites inferiores (70% da FCM) e superiores (80% da FCM) da zona -

alvo de sua corrida contínua, em batimentos cardíacos por minuto, são, respectivamente:  

A) 130 bpm e 153 bpm. 

B) 133 bpm e 152 bpm. 

C) 120 bpm e 153 bpm. 

D) 140 bpm e 152 bpm. 
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30. É importante que o profissional de educação física conheça e compreenda as diferenças 
fisiológicas básicas existentes entre os indivíduos praticantes de atividade física, 
principalmente a de que os músculos funcionam como motores, consumindo combustível para 
produzir movimentos, transformando a energia química dos alimentos em energia de 
movimento. Diferentes atividades físicas, dependendo da duração e da intensidade, ativam 
sistemas específicos de transferência de energia. Essa energia pode ser produzida de três 
formas, sendo elas: 

A) sistema aeróbico, sistema anaeróbico alático e sistema anaeróbico lático.  

B) sistema aeróbico lático, sistema anaeróbico lático e sistema anaeróbico.  

C) sistema progressivo, sistema alático e sistema lático.  

D) sistema progressivo, sistema regressivo e sistema aeróbico lático.  
 

31. Na atualidade, com o crescimento da prática de at ividade física pelos indivíduos e o modismo 
do corpo perfeito, várias pessoas têm procurado o profissional de educação física, a quem 
cabe elaborar e planejar os treinos seguindo os princípios do treinamento desportivo. Nesse 
contexto, são princípios do treinamento desportivo: 

A) adaptação, volume, continuidade e transição.  

B) individualidade biológica, interdependência volume-intensidade, volume, transição e 
microciclo. 

C) individualidade biológica, adaptação, sobrecarga, continuidade e interdependência 
volume-intensidade. 

D) sobrecarga, mesociclo, continuidade e microciclo.  
 

32. Sedentarismo é definido como a falta, a ausência ou a diminuição de atividades físicas ou 
esportivas e está associado ao comportamento cotidiano decorrente dos confortos da vida 
moderna. Isto posto, considere a seguinte descrição de estilo de vida: sedentarismo, alto teor 
de sal na alimentação, estresse contínuo, alto consumo de bebidas alcoólicas e índice 
elevado de massa corpórea. Essa descrição é um fator de risco, principalmente, para  

A) dislipidemia.   C) diabetes. 

B) hipertensão.    D) depressão. 
 

33. A ginástica laboral é a prática de atividades físicas voluntárias, realizada por trabalhadores 
em seu próprio ambiente laboral, durante sua jornada diária, visando melhorar a condição 
física do trabalhador. Nesse contexto, há dois tipos de ginástica laboral. São eles:  

A) ginástica acíclica e ginástica compensatória.  

B) ginástica preparatória e ginástica aeróbica.  

C) ginástica preparatória e ginástica compensatória.  

D) ginástica acíclica e aeróbica. 

 

34. Rui Barbosa defendeu a inclusão da ginástica nas escolas brasileiras. A educação física, na 
época desse sanitarista, era baseada em métodos ginásticos europeus, que buscavam o vigor 
físico essencial, o equilíbrio da vida humana, a preservação da pátria, a  prontidão no 
obedecer, o asseio no vestuário e no corpo e a dignidade da espécie. Na época de Rui 
Barbosa, 

A) o método ginástico francês, criado especificamente para a escola, serviu de referência 
para que pedagogos e médicos estabelecessem os princípios básicos no ensino de 
educação física escolar no brasil . 

B) a educação física militarista é caracterizada como uma teoria crítica em que os métodos 
ginásticos priorizavam o desenvolvimento de sentimentos patrióticos, fundamentais para o 
exercício de uma cidadania responsável. 

C) a educação física de viés higienista teve por referência um modelo idealizado de homem 
construído pelos princípios da ciência. 

D) a educação física enquanto ginástica, com fins lúdicos e sociais, foi oficializada no ensino 
público brasileiro pelo Decreto n.º 7.247/1879.  
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35. A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) buscou promover um novo olhar e uma nova 

abordagem no modelo de atenção à saúde. Esse novo modelo centrou-se na atenção básica 

à saúde e, com a criação da Estratégia Saúde da Família (ESF), possibilitou a incorporação 

de outras práticas e saberes no campo da saúde pública brasileira. A busca pelo 

aprimoramento da ESF fomentou a criação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), 

em 2008, o que ampliou as ações de atenção básica à saúde. Com o NASF, surgiu a 

possibilidade de novas profissões atuarem no contexto da atenção básica à saúde, entre elas 

a de educação física.  

Diante desse contexto, uma forma prioritária de atuação do profissional de educação física 

dentro da ESF/NASF é 

A) competir com os outros profissionais para realizar o melhor trabalho possível.  

B) incentivar a prática de atividades físicas voltadas para o rendimento esportivo.  

C) organizar competições esportivas, tendo em vista a possibilidade de descoberta  de 
talentos e a formação de equipes.  

D) promover atividade física na atenção básica à saúde, tendo em vista que ela produz 
efeitos positivos sobre aspectos fisiológicos, psicológicos e sociais das pessoas.  

 

36. A Política Brasileira de Atenção em Saúde Mental tem suas bases no movimento denominado 

reforma psiquiátrica, que surgiu a partir de manifestações e debates, nos diferentes setores 

da sociedade, em prol dos direitos civis e políticos do paciente psiquiátr ico e por um 

tratamento mais humanizado e antimanicomia. Na tentativa de entender a dinâmica da 

atenção em saúde mental, é importante que o profissional de educação física conheça quais 

unidades oferecem atendimento multiprofissional de cuidados intermediá rios entre o regime 

ambulatorial e a internação hospitalar a uma população adstrita definida. Isto posto, as 

unidades que compõem Centros de Atenção Psicossocial são:  

A) CAPS I, CAPS II, CAPS III, Unidade Básica de Saúde Mental.  

B) CAPS I, CAPS II, CAPS III. 

C) CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPSi, CAPSAD. 

D) CAPS I, CAPS II, CAPS III, Hospital Psiquiátrico.  

 

37. A criação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) ampliou a perspectiva do 

atendimento integral, com base nas ações específicas priorizadas pela Política Nacional de 

Promoção da Saúde (PNPS), que inclui a prática corporal/atividade física em ações na rede 

básica de saúde e na comunidade, fundamentando a inserção do profissional de educação 

física (EF) no serviço de atenção básica. O perfil dos  profissionais da rede de atenção básica, 

entre os quais está o profissional da EF, deve contemplar posturas que superem a 

perspectiva individualizante e fragmentária que tradicionalmente abordam os modos de viver 

e coloca os sujeitos e as comunidades como responsáveis únicos pelas várias mudanças 

ocorridas no processo saúde-doença. Nesse sentido, são profissões contempladas somente 

no NASF: 

A) farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, terapeuta 
ocupacional, veterinário, assistente social e o profissional de educação física.  

B) farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, zootecnista, 
veterinário, assistente social e o profissional de educação física.  

C) médico, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, esteticista, 
assistente social e o profissional de educação física.  

D) médico, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, biomédico, veterinário, assistente social e 
o profissional de educação física.  
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O texto abaixo serve de referência para as questões 38 e 39. 
 

As atrizes da televisão constantemente mostram para seus fãs parte do treino 

responsável por esculpir seus corpos. Em um post no Instagram, uma atriz publicou 

um vídeo fazendo um tipo de agachamento responsável por turbinar ainda mais o 

treino de pernas e glúteos. Adepta de pilates e yoga, a atriz já revelou que sente 

grandes diferenças no ganho de força e tônus dos braços quando mescla os treinos 

de musculação com os de exercícios funcionais, que proporcionam rápida queima 

calórica. 

38. Ao executar o exercício de agachamento, essa atriz ativou os seguintes músculos 

responsáveis pela extensão do joelho:  

A) vasto lateral, vasto intermédio, vasto medial e bíceps femural.  

B) vasto lateral, vasto intermédio, vasto medial e reto femural.  

C) vasto medial, vasto profundo, e reto femural.  

D) vasto medial, vasto profundo e bíceps femural.  

 

39. Ao executar o exercício de agachamento, essa atriz ativou os seguintes músculos 

responsáveis pela extensão do quadril:  

A) glúteo médio, bíceps femoral e semitendinoso.  

B) glúteo máximo, glúteo mínimo, reto femoral e semimembranoso.  

C) glúteo máximo, bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso.  

D) glúteo médio, glúteo mínimo e reto femoral. 

 

40. O uso de anabolizantes vem se tornando, a cada dia, um hábito comum, principalmente entre 

pessoas que praticam esportes, para aumentar a competitividade, ajudar na cura de lesões 

ou simplesmente por questões estéticas. Porém, o consumo excessivo desse tipo de produto 

é muito perigoso e pode causar danos irreparáveis ao corpo humano. Dito isso, um exemplo 

de medicamento que pode ser considerado um anabolizante é:  

A) Cafeína. 

B) Captopril. 

C) Durateston. 

D) Furosemida. 

 

41. Ao longo dos anos, a atuação do profissional de educação física vem caminhando por 

diversos segmentos e conquistando cada vez mais espaço. A presença do profissional de 

educação física em um hospital, por exemplo, poderia chamar atenção há alguns anos, mas 

hoje já é vista com naturalidade. Embora aceita, a atuação desses profissionais na área da 

saúde ainda carece de espaço e valorização. Um exemplo de atuação dos profissionais de 

educação física em hospitais pode se dar  

A) na aspiração de secreções para aumento da capacidade ventilatória do pulmão.  

B) no ato da administração de medicamentos intramusculares. 

C) na gasometria venosa. 

D) no fortalecimento do sistema muscular.  
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42. Lipídios são compostos químicos orgânicos que podem apresentar as mais variadas 

composições, proporcionando uma diversidade imensa de funções biológicas. Eles aparecem 

como cofatores enzimáticos, pigmentos fotossensíveis, chaperonas que ajudam nos 

dobramentos de proteínas e no trato digestivo como agentes emulsificantes, como hormônios, 

entre outras funções. Diante disso, considere as propriedades abaixo.  
 

I Fonte e reserva de energia 

II Função construtora 

III Formação de membranas celulares 

IV Restauração da composição óssea 

São propriedades dos lipídeos  

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) III e IV. 

 

43. O envelhecimento pode causar desgaste gradual da musculatura e dos ossos. Nas faixas 

etárias mais jovens, até por questões estéticas, o indivíduo valoriza a estética de seus 

músculos, mas, ao passar dos 50 anos, isso deixa de ser uma preocupação. Diante desse 

contexto, as denominações dadas aos processos graduais de perda de músculos e de perda 

de ossos, em decorrência do envelhecimento, são, respectivamente:  

A) sarcopenia e osteopenia. 

B) hipotonia e osteoporose. 

C) hipertonia e osteopenia. 

D) astenia e sarcopenia. 
 

44. Em um mundo onde imperam celulares, tablets, computadores e outros eletrônicos, pais de 

crianças pequenas precisam aprender a se desconectar do digital para, então, conseguirem 

se conectar verdadeiramente com os filhos. A melhor maneira de estabelecer um vínculo forte 

com os filhos é por meio de atividades lúdicas, ou seja, brincadeiras que aliem a diversão ao 

desenvolvimento das habilidades infantis. Com os jogos, é possível manifestar sensivelmente 

ideias, valores, crenças e desejos que, muitas vezes, seriam difíceis de serem expressos 

verbalmente. Nesse sentido, as atividades lúdicas podem também ser apropriadas para 

desenvolver a capacidade de 

A) performance. 

B) cooperação. 

C) técnica. 

D) tática. 
 

45. O corpo humano pode se adaptar aos diversos estímulos que recebe, e essa condição foi 

responsável pela sobrevivência da humanidade, desde os períodos pré -históricos, já que os 

antepassados foram submetidos a diversas situações a que não sobreviveriam caso não se 

adaptassem. Com o exercício físico, acontece a mesma condição, pois, caso não haja 

variação periódica da rotina de treinamentos, os resultados estagnam e o corpo tende a 

entrar no chamado efeito platô. Entre os diversos ciclos temporais de preparação física, estão  

A) os microciclos, os mesociclos e os macrociclos.  

B) o clássico, o modulado e o apendular.  

C) os preparatórios, os competitivos e os transitivos. 

D) o de base, o consolidado e o adaptativo.  

https://news.gympass.com/efeito-plato-como-evitar/
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46. A Resolução do CONFEF n° 046/2002 dispõe sobre as intervenções e as competências do 

profissional graduado em educação física bem como as definições dos seus campos de 

atuação. O indivíduo graduado em educação física, exercendo seu processo de trabalho, é 

denominado, segundo o CONFEF, como 

A) personal trainer.   C) treinador físico. 

B) educador físico.   D) profissional de educação física.  

 

47. Aulas de educação física significam muito mais do que atividades corporais. Por meio da 

apreensão de conhecimentos específicos dessa disciplina e da prática regular de atividades 

físicas e esportivas, o aluno desenvolve competências, capacidades e habilidades, 

associadas às dimensões afetivas, cognitivas, sociais e psicomotoras. Assim, exercício físico 

é definido como 

A) sequência de movimentos acíclicos em que se colocam em prática a  flexibilidade, a 
agilidade e a força. 

B) movimento corporal voluntário humano que resulta num gasto energético acima dos níveis 
de repouso. 

C) movimento competitivo realizado conforme técnicas, habilidades e objetivos definidos pela 
modalidade desportiva e determinado por regras preestabelecidas.  

D) sequência sistematizada de movimentos de diferentes segmentos corporais executados de 
forma planejada, segundo um determinado objetivo a atingir . 

 

48. O termo “cultura corporal do movimento” começou a ser usado na educação física em 

meados dos anos 90 para redefinir a abordagem de ensino dessa área. Até então, as práticas 

trabalhadas pela educação física eram restritivas ao ensino dos esportes, e o objetivo era 

selecionar os mais habilidosos para a formação de equipes. Assim, considerando essa 

abordagem, são conteúdos da cultura corporal do movimento: 

A) recreação, musculação, lazer e funcional.  

B) jogos, esportes, danças, lutas e ginásticas.  

C) esportes, artes circenses, ginástica laboral, yoga e meditação.  

D) flexibilidade, força, resistência muscular localizada e potência.  

 

49. As doenças crônico-degenerativas estão se tornando mais prevalentes na sociedade. 

Conforme a idade média da população cresce e a expectativa de vida aumenta, essas 

doenças, que são mais comuns nos idosos, vão ficando mais frequentes. A ciência médica, 

em sua busca para encontrar a cura para essas patologias, está descobrindo mais sobre suas 

causas e seus efeitos. São exemplos de doenças crônico-degenerativas: 

A) gripe, insolação e herpes. 

B) diabetes, hipertensão arterial e câncer.  

C) lombalgia, H1N1 e febre. 

D) obesidade, artrite e hipertermia.  

 

50. O futebol é o esporte mais popular do mundo. Milhões de pessoas acompanham, seja nos 

estádios ou pela televisão, as partidas disputadas entre equipes do mundo todo. Esse esporte 

é marcado por muita provocação entre torcidas em relação às goleadas, aos títulos e à 

situação das equipes no campeonato. Existem também grandes rivalidades entre os times 

pela disputa das taças e dos troféus. Nesse contexto, são fundamentos básicos do futebol:  

A) passe, drible e condução.    C) condução, salto e finta. 

B) passe, saque e bloqueio.    D) condução, golpe e chute. 
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51. Constantemente, ouve-se a famosa frase: “Somos o que comemos”. Tal afirmação é muito 

real e constata, com clareza, a importância dos alimentos na nossa saúde e na prática 

esportiva. Uma alimentação mal balanceada, rica em carboidratos  simples e/ou gorduras, 

pode provocar inúmeros problemas de saúde, ao passo que, ingerindo com moderação tais 

grupos alimentares além de proteínas, vitaminas e minerais, pode-se contribuir para uma 

melhor saúde e uma melhor qualidade de vida além de prevenir males. Nesse sentido, a 

prática esportiva requer a ingestão de alimentos ricos em  carboidratos, a exemplo de 

A) carne e frango.    C) verduras e óleo vegetal.  

B) pão e banana.    D) peixe e ovos. 

 

52. Durante um treino de corrida, um aluno sente um mal-estar e desmaia. O professor se 

aproxima e identifica que o aluno está em parada cardiorrespiratória. Diante da situação, a 

conduta a ser tomada pelo professor é 

A) oferecer um medicamento ao aluno. 

B) oferecer água. 

C) elevar as pernas do aluno. 

D) iniciar as compressões torácicas.  

 

O excerto abaixo serve de referência para as questões 53 e 54.  
 

Atualmente, algumas empresas se preocupam em oferecer benefícios diferenciados 

aos seus colaboradores. Desse modo, nas instalações dessas empresas, são 

disponibilizados espaços com academia, restaurante de alimentação saudável, sala 

de ginástica e quadra poliesportiva. Esse tipo de iniciativa insere -se no âmbito da 

qualidade de vida do trabalhador.  
 

53. Caso uma empresa deseje ofertar a opção de ginástica laboral, no âmbito da qualidade de 

vida do trabalhador, recomenda-se que a sessão seja realizada em um tempo médio de  

A) 50 a 60 minutos. 

B) 45 a 50 minutos. 

C) 10 a 15 minutos. 

D) 60 a 90 minutos. 

 

54. O profissional que deve supervisionar e prescrever a rotina de exercícios físicos da equipe de 

colaboradores nesse tipo de iniciativa é o  

A) enfermeiro do trabalho. 

B) médico do trabalho. 

C) fisioterapeuta.  

D) profissional de educação física.  

 

55. A manutenção da saúde de um indivíduo pode ser comprometida por uma série de aspectos  

conhecidos como fatores de risco. Há fatores de risco modificáveis e outros não modificáveis. 

Todos, modificáveis ou não, recebem influência direta dos determinantes culturais, políticos e 

ambientais. Nesse contexto, são fatores de risco modificáveis:  

A) sexo e antecedentes familiares. 

B) inatividade e idade. 

C) dieta inadequada e fumo. 

D) herança genética e questões hormonais.  


