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1.  O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto das ações e de serviços 
de saúde sob gestão pública. Está organizado em redes regionalizadas e hierarquizadas e 
atua em todo o território nacional, com direção única em cada esfera de governo. O SUS, 
porém, não é uma estrutura que atua isolada na promoção dos direitos básicos de 
cidadania, mas insere-se no contexto das políticas sociais. Assinale a alternativa abaixo 
que melhor represente a interface do SUS com as demais Políticas Sociais. 
 
(A) Abrange, além da Saúde, a Educação, a Previdência e a Assistência Social. 
(B) Abrange, além da Saúde, o fundo de garantia e licença maternidade. 
(C) Abrange, hospitais primários, AMA, UBS e CAPS. 
(D) Abrange, além da previdência, planos de capitalização e direitos. 
(E) Abrange, os direitos e deveres da população no âmbito social. 

 
2.  No ano de 2006 os gestores estaduais, em conjunto com o Ministério da Saúde, 
estabeleceram o Pacto pela Saúde. As três dimensões do Pacto pela Saúde são: 
(A) Pacto pelo Parto Humanizado, Pacto pela Vida e Pacto pela Previdência. 
(B) Pacto em Defesa do SUS, Pacto pela Vida e Pacto de Gestão. 
(C) Pacto pelo Humaniza SUS, Pacto pela Comunidade e Pacto pelo Ministério Público. 
(D) Pacto em Defesa dos Excluídos, Pacto do Cuidado Prioritário aos Idosos e Pacto 

pela Vida. 
(E) Pacto em Defesa das Crianças, Pacto do Cuidado Prioritário aos Idosos e Pacto pela 

Vida. 

 
3.  A instituição do Pacto pela Vida representa mudanças fundamentais na reforma 
incremental do SUS. O Pacto pela Vida de 2006 definiu seis prioridades. Quais são elas? 
(A) Saúde do idoso, controle do câncer de colo de útero e de mama, redução da 

mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de respostas às 
doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, 
malária e influenza, promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica. 

(B) Saúde do idoso, controle do câncer de vulva e de pele, redução da mortalidade 
infantil e materna, fortalecimento da capacidade preventiva das pandemias, com 
ênfase na malária, HIV, tuberculose, caxumba, propaganda curativa da saúde e  da 
atenção básica. 

(C) Saúde do idoso, controle do câncer intestinal e de pele, redução da mortalidade 
infantil e materna, fortalecimento da capacidade humanitária, com ênfase na doença 
de Chagas, HIV, poliomielite, caxumba, propaganda curativa da saúde e  do AMA. 

(D) Saúde da criança, controle do câncer de vulva e de pele, redução da mortalidade 
infantil e materna, fortalecimento da capacidade preventiva das pandemias, com 
ênfase na malária, HIV, tuberculose, caxumba, propaganda curativa da saúde e  da 
atenção básica. 

(E) Saúde da criança, controle do câncer intestinal e de pele, redução da mortalidade 
infantil e materna, fortalecimento da capacidade humanitária, com ênfase na doença 
de Chagas, HIV, poliomielite, caxumba, propaganda reabilitadora da saúde e  do 
AMA. 
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4.  Quais as estratégias que constituem a regionalização no Sistema Único de Saúde? 
(A) O direito aos cuidados paliativos, aperfeiçoar as desigualdades sociais e territoriais, 

promover a centralização, racionalizar os gastos, aperfeiçoar os recursos e 
potencializar o processo de hierarquização. 

(B) O direito aos cuidados paliativos, otimizar as desigualdades regionais e territoriais, 
promover a desintegralidade, racionalizar os gastos, aperfeiçoar os recursos e 
potencializar o processo de hierarquização. 

(C) O direito à saúde, otimizar as desigualdades regionais e territoriais, promover a 
desintegralidade, racionalizar os gastos, aperfeiçoar os recursos e potencializar o 
processo de hierarquização. 

(D) O direito da família, otimizar as entregas de medicações, promover a 
desintegralidade,  equidade e centralização da política local,  aperfeiçoar os recursos 
locais e potencializar o processo de hierarquização. 

(E) O direito à saúde, reduzir desigualdades sociais e territoriais, promover a equidade e 
a integralidade da atenção, racionalizar os gastos e potencializar o processo de 
descentralização. 

 
5.  Segundo a CARTA DOS DIREITOS DOS USUÁRIOS DA SAÚDE, Portaria MS nº 675, 
de 30 de março de 2006, o 1° Princípio diz: Todo cidadão tem direito a ser atendido com 
ordem e organização. Assinale a alternativa que reflete ações baseadas no 1º principio da 
referida portaria. 
 
(A) Seus parentes também têm o direito de receber informações sobre seu estado. 
(B) Deve haver uma fila organizada por senhas com prioridade de idade e sexo. 
(C) Quem estiver em estado grave e/ou maior sofrimento precisa ser atendido primeiro 
(D) Todos tem direito a um atendimento sem preconceito de raça, cor, idade e sem 

barulho. 
(E) Quem está cuidando de você deve respeitar seu corpo, sua intimidade, sua cultura, 

sua religião e deve organizar os atendimentos por crachás. 

 
6.  De acordo com a OMS (2002) “Cuidado Paliativo é a abordagem que promove a 
qualidade de vida de pacientes e seus familiares diante de doenças que ameaçam a 
continuidade da vida, através de prevenção e alívio do sofrimento...”. Dentro dessa 
perspectiva é correto afirmar que: 
(A) Os cuidados paliativos se resumem apenas aos cuidados dispensados à fase final 

da vida, quando “não há mais nada a fazer”. 
(B) Uma vez que o paciente está “fora de possibilidades terapêuticas” não há a 

necessidade de suporte de uma equipe competente e de conhecimento científico. 
(C) Deve-se retardar ao máximo a abordagem paliativa, pois indica que não há mais 

medicamentos, procedimentos e abordagens indicados para o doente. 
(D) O cuidado paliativo requer a identificação precoce, avaliação e tratamento impecável 

da dor e de outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. 
(E) Cuidados paliativos são indicados para pacientes que não se adaptam às mudanças 

de vida impostas pela doença ou para famílias que tem dificuldades no 
enfrentamento desta condição de ameaça à vida. 
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7. Qual das alternativas abaixo contém as diretrizes para a atenção integral e humanizada 
ao recém nascido grave ou potencialmente grave segundo os princípios do SUS? 
(A) Promoção de equilíbrio, centralização da assistência, atenção humanizada, estímulo 

psicomotor com a participação dos familiares e protagonismo da mãe e do pai nos 
cuidados ao recém nascido. 

(B) Promoção de independência funcional, orientação quanto ao aleitamento materno, 
atenção humanizada e estímulo neuropsicomotor com a participação dos familiares. 

(C) Promoção de equilíbrio, centralização da assistência, trabalho multiprofissional, 
atenção humanizada e estímulo psicomotor com a participação dos familiares. 

(D) Promoção da equidade, integralidade da assistência, atenção humanizada; e 
estímulo à participação e ao protagonismo da mãe e do pai nos cuidados ao recém 
nascido. 

(E) Promoção de transparência quanto ao serviço público, programa da saúde da família 
e aleitamento materno, integralidade da assistência e atenção humanizada. 

 
8.  A Política de Humanização se constrói a partir de Princípios, Métodos, Diretrizes e 
Dispositivos. Como foco de intervenção a PNH engloba duas vertentes: o trabalhador e o 
usuário da saúde. Dessa maneira, as metas de implementação de ações devem ter como 
base as diretrizes da Política que podem ser apontadas, basicamente, como: 
(A) Classificação de Risco, Ambiente Acolhedor, Clínica Hegemônica, Cogestão, Direito 

a Acompanhante com refeição e Visita Aberta. 
(B) Acolhimento, Direito à Acompanhante, Valorização do Trabalho, Clínica Ampliada, 

Ambiência, Visita Aberta e Cogestão. 
(C) Ouvidoria, Valorização do Trabalhador da Saúde, Equipe Multiprofissional, Clínica 

Ampliada, Colegiado Gestor, Acolhimento e Refeição para acompanhante. 
(D) Ambiência, Equipe Posso Ajudar?, Ouvidoria, Acolhimento e Classificação de Risco, 

Grupos de Cogestão, Direito à Acompanhante para incapaz e Clínica Ampliada. 
(E) Direito à Acompanhante, Grupo de Trabalho de Humanização, Clínica Hegemônica, 

Cogestão, Acolhimento, Ambiência e Equipe Interdisciplinar. 

 
9. Os cuidados paliativos baseiam-se em conhecimento científico inerente às várias 
especialidades e possibilidades de intervenção clínica e terapêutica. O trabalho de uma 
equipe de cuidados paliativos é regido pelos princípios de: 

I. Reafirmar a vida e ver a morte como um processo natural. 
II. Oferecer um sistema de suporte que auxilie o paciente a viver tão ativamente 

quanto possível, até a sua morte. 
III. Oferecer um sistema de suporte que auxilie a família e entes queridos a sentirem-

se amparados durante todo o processo da doença. 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas a alternativa II está correta. 
(B) A alternativa II e III estão corretas. 
(C) Todas as alternativas estão erradas. 
(D) Apenas a alternativa III está correta. 
(E) Todas as alternativas estão corretas. 
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10.   É um instrumento que possibilita a vinculação dos procedimentos executados no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) ao usuário, ao profissional que os realizou e 
também à unidade de saúde onde foram realizados: 
 
(A) Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. 
(B) Sistema de Informação de Agravos de Notificação. 
(C) Cartão Nacional de Saúde. 
(D) Sistema de Informações sobre Mortalidade. 
(E) Sistema de Informações Ambulatoriais. 

 
Todas as questões de Língua Portuguesa abaixo foram elaboradas a partir do texto O que 
devemos aos jovens, da escritora brasileira Lya Luft e publicado na revista VEJA, Edição 
2143 / 16 de dezembro de 2009. 
(Disponível em http://veja.abril.com.br/161209/devemos-jovens-p-026.shtml). 
 

11. Leia o texto e escolha a alternativa que preenche adequadamente o espaço em 
branco, de acordo com as normas ortográficas da Língua Portuguesa: 
 
Fiquei surpresa quando uma entrevistadora disse que em meus textos falo dos jovens 
como arrogantes (...). Lido com palavras a vida toda, foram uma de minhas primeiras 
paixões e ainda me seduzem pelo misto de comunicação e confusão que causam, como 
nesse caso, e por sua beleza, riqueza e ambiguidade. 
Escrevo repetidamente sobre juventude e infância, família e educação, cuidado e 
negligência. Sobre nossa falha __________________amorosa, interesse e atenção. 
 
(A) quanto à autoridade. 
(B) quanto a autoridade. 
(C) quanto há autoridade. 
(D) sobre há autoridade. 
(E) sobre à autoridade. 
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12.   Assinale a alternativa cuja grafia das palavras em negrito está de acordo com as 
normas ortográficas da Língua Portuguesa. 
(...)Tenho refletido muito sobre quanto deve ser difícil para a juventude esta época em que 
nós, adultos e velhos, damos aos jovens tantos maus exemplos, correndo 
desvairadamente atrás de mitos bobos, desperdiçando nosso tempo com coisas 
desimportantes, negligenciando a família, exagerando nos compromissos, sempre caindo 
de cansados e sem vontade ou paciência de escutar ou de falar. Penso, sobretudo no 
desastre da educação: nem mesmo um exame de Enem tranquilo conseguimos lhes 
oferecer. A _________ _________ de jovens inscritos, quase a metade deles, não se 
deve a __________ ou outras dificuldades, mas ao desânimo e à descrença.(...) 
 

(A) A macissa ausência  de jovens inscritos, quase a metade deles, não se deve a 
atrasos  ou outras dificuldades, mas ao desânimo e à descrença. 

(B) A macissa ausencia  de jovens inscritos, quase a metade deles, não se deve a 
atrasos  ou outras dificuldades, mas ao desânimo e à descrença. 

(C) A maciça ausência  de jovens inscritos, quase a metade deles, não se deve a 
atrasos  ou outras dificuldades, mas ao desânimo e à descrença. 

(D) A maciça ausência  de jovens inscritos, quase a metade deles, não se deve a 
atrazos  ou outras dificuldades, mas ao desânimo e à descrença. 

(E) A masciça ausencia  de jovens inscritos, quase a metade deles, não se deve a 
atrazos  ou outras dificuldades, mas ao desânimo e à descrença. 

 
13.   Dando continuidade ao texto  “O que devemos aos jovens”  a autora  escreve a frase 
que está contida nas alternativas abaixo. Assinale a alternativa cuja frase está com a 
pontuação correta. 
(A) De modo que: tratando dos jovens e de suas frustrações, falo sobre nós, adultos, 

pais, professores, autoridades, e em quanto lhe somos devedores. 
(B) De modo que tratando dos jovens e de suas frustrações falo sobre nós adultos, pais, 

professores, autoridades e em quanto lhe somos devedores. 
(C) De modo que: tratando dos jovens, e de suas, frustrações falo sobre nós adultos 

pais professores autoridades e em quanto lhe somos devedores. 
(D) De modo, que, tratando dos jovens e de suas frustrações: falo sobre nós, adultos, 

pais, professores, autoridades, e em quanto lhe somos devedores. 
(E) De modo que, tratando dos jovens e de suas frustrações, falo sobre nós, adultos, 

pais, professores, autoridades, e em quanto lhe somos devedores. 

 
14.   Assinale a alternativa que descreve o significado mais adequado da palavra mazelas  
segundo o sentido pretendido pela autora: 
(...) Então, quando falo em dificuldades ou mazelas da juventude, é de nós que estou, 
melancolicamente, falando. (...). 
 

(A) Tudo que é irresponsável e irreverente. 
(B) Tudo que é proibido e perigoso. 
(C) Tudo que é alegre e recomendável. 
(D) Tudo que aflige ou molesta. 
(E) Tudo que é correto e seguro. 
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15.   A oração contida nas alternativas abaixo é a sequência do texto abaixo. Assinale a 
alternativa que apresenta a pontuação correta após a palavra destacada em negrito.  
 
(...) Quero deixar claro que nem todos estão paralisados, pois muitas famílias saudáveis 
criam em casa um ambiente de confiança e afeto, de alegria. Muitas escolas conseguem 
impor a disciplina essencial para que qualquer organização ou procedimento funcione, e 
nem todos os políticos e governantes são corruptos. Mas quero também declarar que 
aqueles que o são já bastam para tirar o fervor e matar o otimismo de qualquer um. 
 
(A) Assim  não acho que todos os jovens sejam arrogantes. 
(B) Assim : não acho que todos os jovens sejam arrogantes. 
(C) Assim , não acho que todos os jovens sejam arrogantes. 
(D) Assim ; não acho que todos os jovens sejam arrogantes. 
(E) Assim  - não acho que todos os jovens sejam arrogantes. 

 
16.   Assinale a alternativa que apresenta a correta concordância verbal para a oração 
extraída do texto “O que devemos aos jovens”. 
 
(A) Os escândalos públicos que nos últimos anos se repete e se acumula são para 

deixar qualquer jovem desencantado. 
(B) Os escândalos públicos que nos últimos anos se repete e se acumulão é para deixar 

qualquer jovem desencantado. 
(C) Os escândalos públicos que nos últimos anos se repetem e se acumulam é para 

deixar qualquer jovem desencantado. 
(D) Os escândalos públicos que nos últimos anos se repetem e se acumulam são para 

deixar qualquer jovem desencantado. 
(E) Os escândalos públicos que nos últimos anos se repetem e se acumulão são para 

deixar qualquer jovem desencantado. 

 
17.   Qual a grafia correta da palavra que preenche o espaço em branco na frase abaixo?  
 
(...) que todos os jovens sejam arrogantes, todas as crianças ______________, todas as 
famílias disfuncionais. Um pouco da doce onipotência da juventude faz parte, pois os 
jovens precisam romper laços, transformar vínculos (não cuspir em cima deles) para se 
tornar adultos lançados a uma vida muito difícil, na qual reinam a competitividade, os 
modelos negativos, os problemas de mercado de trabalho, as universidades decadentes e 
uma sensação de bandalheira geral.(...) 
 
(A) mau-educadas 
(B) mal-educadas 
(C) má-educadas 
(D) mau educadas 
(E) más educadas 
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18.  Na frase abaixo, preencha os espaços em branco com as palavras escritas 
corretamente. 
 
(...) estudar para quê? Trabalhar para quê? Pior que isso: ser honesto ______, se 
nossos_______ líderes se portam de maneira tão________ e, ano após ano, a 
impunidade continua reinando neste país que tenta ser ufanista (...)  
 
(A) para que, pretensos, vergonhoza 
(B) para quê, pretensos, vergonhosa 
(C) para quê, pretenços, vergonhoza 
(D) para quê, pretênsos, vergonhosa 
(E) para que, pretenssos, vergonhosa 

 
19.   A palavra ufanista na frase (...) e, ano após ano, a impunidade continua reinando 
neste país que tenta ser ufanista (...) significa:  
 
(A) Ter orgulho exacerbado pelo país em que nasceu; ser patriota. 
(B) Ser honesto e honrado. 
(C) Ter sentimento de vergonha do país em que nasceu. 
(D) Ter satisfação sobre algo que é visto como honrável. 
(E) Ter atitude ou opinião desfavorável sobre o país de origem. 

 
20.   Assinale a alternativa cuja grafia das palavras em negrito está de acordo com as 
normas da língua portuguesa.  
 
(...) Tenho sete netos e netas. A idade deles vai de 6 a 21 anos. Todos são motivo de 
alegria e ___________, todos ____________, com seu ________ particular de ser, 
qualquer dedicação, esforço, parceria e amor da família. Não tenho nenhuma visão 
negativa da juventude, muito menos da infância. Acho, sim, que nós, os adultos, somos 
seus grandes devedores, pelo mundo que lhes estamos legando.  
 
(A) Todos são motivo de alegria e esperança , todos compensam , com seu geito  

particular de ser, 
(B) Todos são motivo de alegria e esperança , todos compençam , com seu jeito  

particular de ser, 
(C) Todos são motivo de alegria e esperanssa , todos compensam , com seu geito  

particular de ser, 
(D) Todos são motivo de alegria e esperança , todos compensão , com seu jeito  

particular de ser, 
(E) Todos são motivo de alegria e esperança , todos compensam , com seu jeito  

particular de ser,  
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21.   Estudos recentes sugerem que doenças como diabetes tipo 2, coronariopatias, 
hipertensão arterial e obesidade, relacionam-se a um inadequado crescimento intra- 
uterino, fenômeno denominado programação ou hipótese da origem fetal de doenças. 
Deste modo, a nutrição durante o período gestacional mostra-se como um importante 
campo para investigação científica, uma vez que o baixo peso ao nascer ainda apresenta-
se como importante problema de saúde pública em países em desenvolvimento e que, 
grande porção destas nações vivencia o processo denominado transição nutricional, onde 
mudanças econômicas, nutricionais e de estilo de vida permitem maior desenvolvimento 
de obesidade. Qual das alternativas não se caracteriza a esse processo. 
 
(A) A Programação consiste no processo induzido pela nutrição na vida adulta, sendo o 

baixo peso ao nascer um marcador de deficiente nutrição fetal. 
(B) Por este motivo, as políticas de saúde devem intensificar seus esforços em medidas 

que promovam adequado ganho de peso intra-uterino e nutrição pós-natal, 
estimulando a prática de aleitamento materno. 

(C) O período gestacional em que ocorre o agravo nutricional parece determinar a 
predisposição à obesidade futura. 

(D) Estudos epidemiológicos e experimentais oferecem fortes evidências de que os 
efeitos da programação interferem na gênese de doenças na idade adulta, sendo 
este fato particularmente importante em nações que experimentam o processo de 
transição nutricional. 

(E) Bismarck-Nasr EM et al, sugerem que estudos sobre a origem fetal de doenças 
contemplem diversas avaliações antropométricas ao longo da infância, adolescência 
e vida adulta, permitindo a diferenciação entre influências pré-natais e decorrentes 
de um rápido crescimento em períodos críticos para o desenvolvimento da 
obesidade. 
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22.  O artigo recente de Roble et al (2012), “A educação física na saúde mental: 
construindo uma formação na perspectiva interdisciplinar” elucida a experiência do 
trabalho em Saúde na formação acadêmica. As atividades ocorreram dentro um módulo 
curricular que é comum aos cursos do campus Baixada Santista da Universidade Federal 
de São Paulo. Trata-se do Módulo de Clínica Integrada: produção do cuidado, cujos 
objetivos compreendem: ampliar as competências para o trabalho em equipe, a atenção 
integral em saúde, e o diálogo interprofissional na produção do cuidado; realizar 
intervenções em comum na produção do cuidado; exercitar a elaboração e implantação de 
projetos terapêuticos, conhecer a organização da rede de serviços em saúde. Neste 
sentido, qual alternativa se caracteriza no artigo como um exercício à integralidade 
enquanto pressuposto do SUS. 
 
(A) Ademais, a maioria das pesquisas acerca da relação entre atividade física e saúde 

mental foca em uma perspectiva biomédica, investigando efeitos da atividade física 
sobre parâmetros de saúde mental. Assim, pouco se discute acerca das 
concepções, ações e possibilidades do educador físico nessa área. 

(B) Sob o lema “a liberdade é terapêutica”, os trabalhadores da saúde, então protegidos 
pelo limite de suas especialidades, se viram diante do desafio de rever a forma como 
compreendiam e atuavam frente às necessidades de saúde do indivíduo com 
sofrimento psíquico intenso. Consequentemente, diversos profissionais foram 
convocados a participar do campo da saúde mental, uma vez que a compreensão 
deste fenômeno e o trabalho em saúde passaram a requerer um olhar integral para 
os usuários dos serviços. Um desses profissionais foi o educador físico.  

(C) Tratou-se de uma coleta de dados de natureza qualitativa, na qual os pesquisadores 
interpretaram os resultados de modo a produzirem um ensaio reflexivo, ou seja, uma 
opção que não confere aos dados o status de fonte documental. 

(D) Sabe-se que a fala do corpo está ligada à fala da identidade, e que o corpo constitui 
uma amálgama de processos biológicos, materiais, subjetivos, históricos e 
socioculturais. 

(E) A Educação Física também já esteve fortemente amarrada pelo racionalismo, 
traduzido, sobretudo, pelo seu apego ao tecnicismo e pela prática da atividade física 
destituída de reflexão. 
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23.   A obesidade tem sido classificada em endógena (secundária a síndromes genéticas 
e endocrinopatias, como as síndromes de Prader-Willi e Down, hipotireoidismo, etc.) e 
exógena (resultante da ingestão excessiva em relação ao consumo energético). 
Atualmente, considera-se que a obesidade endógena representa apenas cerca de 1% dos 
casos. Neste sentido, foram descritos casos de obesidade infantil secundária à deficiência 
de leptina. Contudo, a obesidade humana está mais frequentemente associada à 
resistência à ação desse hormônio do que à sua deficiência. Com relação ao hormônio 
leptina, destaque a alternativa falsa. 
 
(A) A leptina é um hormônio peptídico com 167 aminoácidos secretado principalmente 

pelo tecido adiposo e, em escala menor, pela medula óssea, placenta, estômago e 
tecido hipotalâmico.  

(B) As concentrações de leptina são proporcionais ao volume de células adiposas e 
aumentam em proporção à elevação do percentual de gordura corporal, ou seja, os 
níveis de leptina se correlacionam positivamente com o grau de obesidade em 
modelos animais e em humanos. 

(C) A leptina é secretada exclusivamente pelo tecido adiposo sendo responsável pelos 
sinais de saciedade no hipotálamo. 

(D) Entre outras ações, a leptina ativa receptores hipotalâmicos, inibindo a secreção de 
neuropetídeo Y (NPY), que é um neurotransmissor importante no controle do peso 
corporal liberado pelos neurônios do hipotálamo. A inibição do NPY diminui o apetite 
e aumenta a termogênese pela ativação do sistema nervoso simpático. A deficiência 
de leptina (mutação no gene da leptina) ou a resistência à ação da leptina (mutação 
no gene do receptor de leptina) resulta em aumento do NPY no hipotálamo. 

(E) Infere-se que a leptina inibe a via orexígena - indutora do apetite, e estimula a via 
anorexígena - indutora da saciedade. Hoje sabemos que as células adiposas não 
são tidas apenas como estruturas de proteção e sustentação, mas como um 
verdadeiro órgão dotado de intensa atividade endócrina e metabólica. 

 
24.   As principais variáveis mensuradas em uma avaliação física, com objetivo de 
prescrição do Exercício Físico são: 
(A) Ventilação máxima e Frequência Cardíaca Máxima 
(B) Frequência Cardíaca Máxima e VO2max 
(C) VO2max e Quociente respiratório 
(D) Quociente respiratório e limiar anaeróbio 
(E) VO2max e Limiar Anaeróbio 

 
25.   Um dos critérios abaixo é um sinal significativo para interrupção de um teste 
ergométrico máximo: 
(A) Aumento da frequência cardíaca com o aumento da carga 
(B) Aumento do consumo de O2 com o aumento da intensidade 
(C) Elevação da PA sistólica com aumento da carga 
(D) Início de angina ou sintomas anginosos 
(E) Intensa Sudorese e Hiperventilação 
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26.   Assinale a alternativa falsa com relação à avaliação funcional no obeso 
(A) Antes da avaliação é de fundamental importância a mensuração da Pressão Arterial. 
(B) Durante a avaliação com o aumento da carga de trabalho ocorre um aumento 

proporcional da FC. 
(C) Em indivíduos obesos sedentários o Limiar de Compensação Respiratória 

dificilmente é visualizado. 
(D) A FC máxima no obeso é menor que em um individuo eutrófico. 
(E) O Vo2máx em indivíduos obesos é geralmente menor do que em eutróficos 

 
27.   Considere um Individuo Obeso que tenha apresentado um VO2máx. de 25 ml/Kg.min 
em um teste de esforço físico. Qual deverá ser uma efetiva velocidade de treinamento 
contínuo com aproximadamente 40 minutos de duração? 
(A) 4-5 Km/h 
(B) 7-8 Km/h 
(C) 5-6 Km/h 
(D) 8-9 Km/h 
(E) 6-7 Km/h 

 
28.   Com relação às Adaptações orgânicas Gerais ao Exercício assinale a alternativa 
INCORRETA: 
(A) Redução do VO2  em cargas sub-máximas 
(B) Aumento das potências anaeróbias (alática e lática) 
(C) Deslocamento do limiar anaeróbio para a esquerda 
(D) Aumento do prazer pelo exercício 
(E) Aumento da reserva funcional 

 
29.   Uma pessoa sedentária apresenta como maior componente do Gasto energético 
diário: 
(A) Efeito Térmico do alimento 
(B) Taxa Metabólica Basal 
(C) Atividades diárias 
(D) Atividades Físicas sistematizadas  
(E) Clima 

 
30.   Dos testes abaixo apenas um NÃO é indicado para análise do VO2max (Potência 
Aeróbia), identifique-o: 
(A) Teste de Bruce em Esteira 
(B) Teste de Wingate 
(C) Teste de Balke em Esteira 
(D) Teste de Balke em Cicloergômetro 
(E) Teste de 12 minutos (Cooper) 
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31.   Adequada hidratação é importante para a prática de todas as pessoas que se 
exercitam. Em especial, para indivíduos obesos, durante uma sessão de exercícios, quais 
são as recomendações quanto a hidratação? 

I. A ingestão de água é particularmente importante para o obeso que se exercita, 
desde que a atividade pode resultar em hipertermia e fadiga precoce. 

II. Como as outras pessoas, o obeso deve se hidratar diariamente com 
aproximadamente 2 litros de água. 

III. O obeso deve preferir as bebidas isotônicas independente de possíveis quadros 
hipertensivos secundários. 

IV. Um plano simples para hidratação do obeso, durante o exercício, para repor a água 
perdida pela transpiração seria ingerir 2 a 3 copos de 200ml até duas horas antes 
da sessão de exercícios. Até quinze minutos antes da sessão ingerir 1 um 2 copos. 
Durante a sessão, dependendo da sudorese do obeso, pode-se ingerir de 1 a 1,5 a 
cada 15 minutos durante a sessão. Ao final ingerir mais 2 a 3 copos para cada 
kilograma de peso perdido durante o exercício.  

(A) Todas as alternativas estão CORRETAS. 
(B) Apenas as alternativas I, II e II estão CORRETAS. 
(C) Todas as alternativas estão INCORRETAS. 
(D) Apenas a alternativa III está INCORRETA. 
(E) Apenas a alternativa IV está INCORRETA 

 
32.   Idoso homem de 68 anos de idade com sinais de doença cardiovascular gostaria de 
iniciar um programa de práticas corporais/ exercício físico. Ele se queixa de não ter muita 
energia para realizar as atividades de vida diária; ele gostaria de melhorar a forma física e 
poder brincar com o seu neto de apenas 1 ano de idade. Embora ele não tenha sido muito 
ativo nos últimos 15 anos, ele costumava jogar futebol e caminhar 6km com periodicidade 
semanal de 3 vezes. Pensando na elaboração de programas para este idoso, quais das 
afirmações abaixo estão corretas? 

I. Ele deve inicialmente passar por uma extensa avaliação clínica para identificar os 
possíveis quadros clínicos presentes e liberação para a prática de exercícios. 

II. Não há necessidade de exame clínico antes do início da prática, apenas o 
questionário PAR-q é suficiente e posteriormente o programa de exercícios pode 
ser iniciado. 

III. Deve-se elaborar uma bateria de avaliações físicas e funcionais para a verificação 
das capacidades motoras e a sua funcionalidade previamente à elaboração do 
programa, para subsidiar a sua correta prescrição do treinamento. 

IV. Os exercícios resistidos parecem ser os mais indicados apenas por olhar o caso 
rapidamente. 

V. Os exercícios aeróbios parecem ser o mais indicados apenas por olhar o caso 
rapidamente. 

(A) Apenas as opções I e V estão CORRETAS. 
(B) Apenas as opções II e V estão CORRETAS. 
(C) Apenas as opções I, III e IV estão CORRETAS. 
(D) Apenas as opções I e IV estão CORRETAS. 
(E) Apenas as opções I e III estão CORRETAS. 
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33.   Idoso homem de 65 anos encaminhado. No prontuário é mostrado que ele sofreu o 
primeiro enfarte a pouco mais e 6 meses; sarcopenia moderada; VO2 pico de 28ml/kg; 
relata um sedentarismo de 40 anos; hipertensão grau 1; hipercolesterolemia leve. 
Baseado nestas informações qual a sua conduta na prescrição de exercício físico? 
 
(A) Ele deve ser submetido a um treinamento, em que nas primeiras semanas serão 

contemplados apenas exercícios aeróbios com intensidade moderada e aos poucos 
serão incluídos exercícios resistidos com a mesma intensidade. 

(B) Ele deve iniciar um programa de treinamento, em que nas primeiras semanas serão 
contemplados exercícios resistidos com alta intensidade, seguindo de um 
treinamento com exercícios aeróbios de mesma intensidade. 

(C) Ele deve ser submetido a um treinamento somente aeróbio com intensidade 
moderada, tendo em vista que o condicionamento aeróbio dele é baixo e isso é risco 
para uma possível complicação cardiovascular. 

(D) Ele deve ser submetido a um treinamento, em que nas primeiras semanas serão 
contemplados apenas exercícios resistidos com intensidade moderada e aos poucos 
serão incluídos exercícios aeróbios com mesma intensidade. 

(E) Ele deve ser submetido a um programa de exercícios combinado (aeróbio e 
resistido), em que nas primeiras semanas será priorizada a realização de exercícios 
resistidos. 
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34.   Pensando que o programa de práticas corporais/ exercícios físicos devem ser 
indicados para todas as idades, analise o caso: Homem idoso, 91 anos, com massa 
corporal total de 63kg e estatura de 1,68cm; aposentado, criado na área rural, atualmente 
trabalha como investidor na construção civil como comprador e reformador de imóveis. 
Por vezes ele mesmo participa da construção como pedreiro. Mas se queixa de 
lombalgias ao final do dia. No prontuário são observados alguns diagnósticos, depressão 
desencadeada após morte da esposa com intervenção medicamentosa antidepressiva. Os 
exames laboratoriais mostraram valores normais para colesterolemia, triglicérides e 
hemograma. O eletrocardiograma de esforço apresentou resultado esperado para a idade 
e sem contraindicação para a prática de exercícios. O exame de densitometria óssea 
mostrou um esqueleto dentro na normalidade e sem desvios posturais, mas com a 
presença de sarcopenia leve em membros inferiores. Com base nesses dados foram 
realizados alguns testes para verificar a funcionalidade e poder prescrever exercício físico. 
No teste de levantar da cadeira foi observado desempenho abaixo da média para a idade. 
O teste de caminhada apresentou um desempenho dentro da média para a idade. 
Pensando nos aspectos para a montagem do programa de exercícios, quais das 
afirmativas estão corretas? 
 

I. Levando em consideração todos os aspectos da idade e dos dados do prontuário, 
ele deve ser engajado em um programa de caminhada. 

II. Por ter apresentado baixos níveis musculares de membro inferiores, ele deve 
realizar um programa de exercícios aeróbios dentro de um ambiente aquático. 

III. Levando em consideração a perda de massa muscular em razão da idade e 
apresentada na avaliação, ele deve ser submetido a um treinamento resistido 
focando na recuperação da força de membros inferiores e tronco além de 
exercícios de flexibilidade para o corpo todo (com foco nas cadeias posterior do 
tronco e membros inferiores). 

IV. Ele deve se limitar a exercícios de flexibilidade para o corpo todo (com foco nas 
cadeias posterior do tronco e membros inferiores) e caminhadas frequentes com 
intensidade leve somente para não perder o condicionamento cardiovascular. 

 
(A) Apenas as opções I, II e IV estão CORRETAS. 
(B) Apenas a opção III está CORRETA. 
(C) Apenas a opção IV está CORRETA. 
(D) Apenas as opções I e II estão CORRETAS. 
(E) Apenas as opções I e IV estão CORRETAS. 
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35.   “Mulheres e homens, somos os únicos seres que, social e historicamente, nos 
tornamos capazes de apreender. Por isso, somos os únicos em quem aprender é uma 
aventura criadora, algo, por isso mesmo, muito mais rico do que meramente repetir a lição 
dada. Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz 
sem abertura ao risco e à aventura do espírito” (Paulo Freire). 
Considerando essa passagem do autor, retirada do livro Pedagogia da autonomia: 
saberes necessários à prática educativa, assinale a alternativa que melhor descreva a 
intervenção em Educação Física no Sistema Único de Saúde. 
 
(A) Os profissionais de Educação Física necessitam prescrever exercícios físicos 

individualizados, principalmente aqueles que requerem equipamentos de baixo 
custo. 

(B) Os Educadores Físicos necessitam focar sua atenção profissional no combate às 
doenças crônicas, estimulando os munícipes a ter um estilo de vida saudável. 

(C) Os profissionais de Educação Física devem estar constantemente atentos às 
demandas e necessidades de saúde dos munícipes, pois isso potencializa um 
ambiente de aprendizagem significativa.  

(D) Independente das demandas e necessidades de saúde dos munícipes, os 
profissionais de Educação Física devem almejar melhoras nas capacidades físicas 
dos mesmos. 

(E) A intervenção da Educação Física no Sistema Único de Saúde visa, exclusivamente, 
estimular os cidadãos praticarem atividade física.  

 
36.   “[...] a atividade física realizada de forma compulsória, até pode levar à diminuição 
dos riscos relativos ao sedentarismo em certos grupos sociais e em determinadas 
circunstâncias, mas se ela não fizer parte do conjunto de valores culturais que dá sentido 
à vida e não resultar da ‘livre escolha’ do sujeito, os efeitos deste tipo de promoção podem 
não ser os esperados” (Alex Branco Fraga). 
Nessa passagem, o autor critica: 
 
(A) a atividade física utilitária. 
(B) os valores culturais das pessoas. 
(C) o sedentarismo. 
(D) o efeito da atividade física. 
(E) as escolhas das pessoas. 
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37.   Você é um profissional de Educação Física que trabalha numa Unidade Básica de 
Saúde integrando uma equipe multidisciplinar. Esta equipe desenvolve ações na 
comunidade com vistas à promoção da saúde de jovens e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social. Considerando as características que envolvem esse trabalho em 
equipe, assinale a alternativa correta: 
 
(A) O planejamento e o desenvolvimento das ações são fomentados em reuniões de 

equipe, nas quais todos tem voz ativa, mesmo sendo necessária a figura de um 
líder. 

(B) Você planejará ações de sua especificidade separadamente. 
(C) Você planejará e desenvolverá ações com colegas que tenha mais afinidade. 
(D) Em cada ação proposta, existe um líder que decide as estratégias a serem tomadas, 

as quais devem ser acatadas por todos. 
(E) Cada membro da equipe possui liberdade de desenvolver qualquer tipo de ação, não 

sendo necessário um planejamento prévio. 

 
38.   Sobre ética em pesquisa com seres humanos, é INCORRETO afirmar que: 
 
(A) Os voluntários da pesquisa precisam ser esclarecidos dos riscos e benefícios 

inerentes à participação na pesquisa. 
(B) O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é dispensável para pessoas 

analfabetas. 
(C) Os pesquisadores não podem remunerar os voluntários da pesquisa. 
(D) Os voluntários da pesquisa podem, em qualquer momento, se recusar a participar de 

qualquer teste ou avaliação que não desejem, mesmo tendo assinado o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. 

(E) Caso haja dano imediato ou tardio ao voluntário ocasionado pela sua participação na 
pesquisa, o mesmo deve ser indenizado. 

 
39.   Considerando o esporte um conteúdo possível de qualquer intervenção em 
Educação Física, assinale a alternativa correta: 
 
(A) O futebol deve ser privilegiado em todos os cenários de intervenção. 
(B) As atividades esportivas devem ser ministradas com o objetivo de revelar talentos. 
(C) A escolha da modalidade esportiva a ser desenvolvida deve levar em conta o 

contexto sociocultural das pessoas envolvidas. 
(D) A prática esportiva inclusiva deve oferecer menos oportunidade aos melhores 

jogadores. 
(E) O esporte mais adequado para ser desenvolvido nos sistemas de saúde é a 

natação, pois melhora o sistema cardiorrespiratório.  
 
 
 



 

UNIFESP – Residência Multiprofissional em Saúde - Educação Física – 2013  19 
 

40.   O culto ao corpo tem-se traduzido, na atualidade, pela expressiva valorização de 
volumosas formas corporais (braços, pernas, peitos, glúteos, etc.), quase sempre 
associadas ao rigoroso ideário do estilo de vida ativo, o qual é árduo combatente do 
sedentarismo. Não raro, também é frequente a massiva exposição de corpos retilíneos, 
magros e sem gordura na mídia impressa, televisiva e virtual, principalmente em relação 
às mulheres. Todo esse processo tem causado um grande impacto na sociedade, seja 
pelos inúmeros casos de bulimia, anorexia, vigorexia, dentre outros relatados, ou pelo 
promissor mercado das cirurgias plásticas. Diante disso, assinale a alternativa que melhor 
se adeque ao papel do profissional de Educação Física que almeja a superação desse 
quadro. 
 
(A) Formar cidadãos que saibam se apropriar e usufruir das práticas corporais com 

autonomia. 
(B) Estimular as pessoas a frequentarem uma academia. 
(C) Divulgar o estilo de vida ativo como meio de combate às doenças. 
(D) Elaborar programas de exercício físico que permita a cada pessoa alcançar o seu 

objetivo. 
(E) Informar os benefícios da atividade física para pessoas pertencentes a algum grupo 

de risco à saúde. 

 
41.   Arremessos e esportes que tem predominância das ações de lançamentos em suas 
práticas podem, quando bem instruídos, fortalecer a musculatura e a articulação escápulo-
umeral. Por outro lado, lesões específicas podem ocorrer quando estas práticas não são 
bem orientadas. Uma das principais lesões neste contexto é: 
(A) o estiramento dos músculos Escalenos. 
(B) o espessamento dos tendões dos flexores do punho. 
(C) o desbalanço muscular entre a musculatura dos membros superiores. 
(D) a tendinite dos músculos peitoral maior e menor. 
(E) a síndrome do pinçamento no ombro. 

 
42.   Após um boa iniciação desportiva um atleta profissional sofre gravíssima lesão na 
coluna lombar em decorrência dos treinamentos excessivos e de micro lesões por 
sobrecarga, interrompendo assim sua carreira precocemente aos 24 anos de idade. Além 
disso, seus movimentos e atividades do cotidiano serão influenciados diretamente por 
essa lesão tendo, o agora ex-atleta, que praticar exercícios para a manutenção e cuidados 
com a coluna. Supondo que após reabilitação este indivíduo não tenha maiores sequelas 
e volte a praticar uma modalidade esportiva como forma de manutenção de sua força 
muscular e estabilidade, pode-se dizer que em relação ao direito à Educação Física e ao 
Esporte as condições ocorridas respectivamente foram:  
(A) Esporte saúde e esporte educação  
(B) Esporte desempenho e esporte adaptado 
(C) Esporte saúde e esporte lazer 
(D) Esporte adaptado e esporte lazer 
(E) Esporte desempenho e esporte saúde 
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43.   Jogos pré-desportivos apresentam-se como práticas ainda pouco utilizadas para 
prevenção e tratamento de doenças, promoção e recuperação da saúde. Caracterizados 
como jogos que antecedem a prática esportiva propriamente dita, havendo adequação e 
adaptações de regras e gestos técnicos, os jogos pré-desportivos, quando bem prescritos, 
podem propiciar melhora, exceto ao:  
 
(A) bem estar físico e mental e fortalecimento de músculos e articulações. 
(B) fortalecimento de músculos e articulações e convívio social. 
(C) convívio social. 
(D) período latente no tempo de reação. 
(E) transporte de glicose à célula. 

 
44.   Levando-se em consideração o bom quadro clínico de um indivíduo adulto e a 
necessidade de desenvolvimento e manutenção da massa óssea para a prevenção à 
osteoporose, pode-se dizer que segundo a “Lei de Wolff”, as melhores práticas 
desportivas seriam aquelas: 
 
(A) nas quais o indivíduo possa sustentar o peso do seu corpo sem maiores 

sobrecargas como andar de bicicleta. 
(B) em que há maiores sobrecargas como esportes que envolvam saltos e impactos. 
(C) nas quais a prática envolvesse a conduta de um meio de transporte como iatismo. 
(D) indicadas apenas pelo médico.  
(E) praticadas apenas em meio líquido como natação e hidroginástica. 

 
45.   Sobre a prática esportiva e sua relação com a saúde sabe-se que quando bem 
adequado e realizado com regularidade o esporte pode trazer muitos benefícios aos seus 
praticantes, porém condições especiais merecem cuidados especiais. Sobre essa 
afirmativa, assinale alternativa correta. 
 
(A) A prática esportiva não é indicada a indivíduos diabéticos. 
(B) Melhora na mobilização e captação glicídica, diminuição a resistência à ação da 

insulina, o controle do perfil glicêmico e lipídico são benefícios conseguidos pela 
prática de exercícios e não pela prática de esportes. 

(C) Não existe dificuldade em se estabelecer a influência da prática esportiva de forma 
isolada para a prevenção e tratamento específico do câncer. 

(D) Natação e corrida são esportes classificados como tendo um alto risco de contato e 
colisão.  

(E) Indivíduos com retinopatia não deveriam praticar esportes associados a movimentos 
bruscos da cabeça, manobra de Valsalva ou que elevem a PA como basquetebol, 
futebol, fisioculturismo. 
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46.   A prática esportiva enquanto estratégia preventiva às doenças crônicas permite a 
melhoria de funções fisiológicas evitando, por exemplo, doenças como a obesidade. Por 
sua vez a obesidade pode acarretar diversas co-morbidades sendo uma delas é o 
aumento da pressão arterial. Assinale a alternativa que apresenta um fator desencadeador 
de aumento da pressão arterial relacionado à obesidade mórbida e ao sedentarismo. 
(A) aumento da resistência periférica 
(B) diminuição do volume de ejeção 
(C) diminuição do débito cardíaco 
(D) diminuição da viscosidade sanguínea  
(E) vasodilatação arteriolar pronunciada 

 
47.   As principais teorias pedagógicas sobre a Educação Física brasileira são: 
(A) Desenvolvimentista e promoção da saúde. 
(B) baseadas no American College of Sports Medicine. 
(C) Crítico-superadora, crítico-emancipatória, construtivista, desenvolvimentista, 

sistêmica, psicomotora, ciência da motricidade humana e promoção da saúde. 
(D) baseadas nos métodos Freinet e Waldorf. 
(E) Psicomotora e psicobiológica. 

 
48.   A diferença entre a teoria desenvolvimentista e a teoria construtivista na Educação 
Física, basicamente, resume-se a: 
(A) o referencial de ser humano utilizado. 
(B) o fato de se referirem a etapas do crescimento infantil e não à educação motora. 
(C) o referencial de cultura utilizado. 
(D) detalhes ideológicos. 
(E) o fato de tratarem o crescimento e comportamento motor como processos 

separados. 

 
49.   Na educação do corpo o termo "corpos dóceis" tem relação com: 
(A) a poética do movimento humano. 
(B) a capacidade física da flexibilidade. 
(C) a pré-disposição genética à aprendizagem. 
(D) a disciplina. 
(E) os aspectos sócio-afetivos envolvidos. 

 
50.   Ao conceito cartesiano da separação corpo-mente, atualmente na Educação Física, 
pode ser feito um contraponto pela filosofia de: 
(A) corpolatria e atividade física do século XXI. 
(B) beleza e saúde presente na educação física desde o século XX. 
(C) exercício físico e saúde contemporânea. 
(D) Espinosa, filósofo holandês do século XVII. 
(E) Platão. 
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51.   Antiginástica é uma prática possível de ser desenvolvida com diversas populações, 
pois: 
(A) não necessita de aparelhos de alto custo. 
(B) é uma forma de conscientização sobre os efeitos negativos das práticas exageradas 

de atividade física. 
(C) é realizada em salas de aula de escolas públicas. 
(D) não é causa de hipertensão. 
(E) trata dos fundamentos da educação e conhecimento consciente do corpo. 

 
52.   Na prática de antiginástica, o termo preliminares refere-se a: 
(A) o referencial teórico que sustenta a argumentação contra o exagero na prática da 

atividade física. 
(B) o conjunto de movimentos sugeridos como estrutura básica de pesquisa e 

conhecimento do corpo. 
(C) o alongamento prévio. 
(D) o aquecimento prévio. 
(E) a preparação necessária para se exercer o direito político de atividade física para a 

saúde. 

 
53.   A Atenção Primária à Saúde é complexa e demanda uma intervenção ampla em 
diversos aspectos para que se possa ter efeito positivo sobre a qualidade de vida da 
população, necessita de um conjunto de saberes para ser eficiente, eficaz e resolutiva 
(STARFIELD, 2004). O profissional de Educação Física tem relevante participação no 
Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Organização do processo de trabalho dos 
NASF, nos territórios de sua responsabilidade, deve ser estruturado priorizando-se: 

I. O Atendimento compartilhado para uma intervenção interdisciplinar, com troca de 
saberes, capacitação e responsabilidades mútuas, gerando experiência para 
ambos os profissionais envolvidos. 

II. Intervenções especificas do NASF com usuários e famílias encaminhados pela 
equipe de Saúde da Família (SF), com discussões e negociação a priori entre os 
profissionais responsáveis pelo caso, de forma que o atendimento individualizado 
possa ser privilegiado; 

III. Ações comuns nos territórios de sua responsabilidade, desenvolvidas de forma 
articulada com as equipes de SF e outros setores. 

IV. Estabelecimento de espaços rotineiros de reuniões de planejamento e discussão 
de casos 

De acordo com o exposto, podemos afirmar que: 
 
(A) Apenas as afirmações I e II estão corretas 
(B) Apenas as afirmações I e III estão corretas 
(C) Apenas as afirmações I; II e IV estão corretas 
(D) Apenas as afirmações II; III e IV estão corretas 
(E) Apenas as afirmações III e IV estão corretas 



 

UNIFESP – Residência Multiprofissional em Saúde - Educação Física – 2013  23 
 

54.   O programa HIPERDIA é um Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de 
Hipertensos e Diabéticos captados no Plano Nacional de Reorganização da Atenção à 
hipertensão arterial e ao Diabetes Mellitus, em todas as unidades ambulatoriais do 
Sistema Único de Saúde, gerando informações para os gerentes locais, gestores das 
secretarias municipais, estaduais e Ministério da Saúde. Além do cadastro, o Sistema 
permite o acompanhamento, a garantia do recebimento dos medicamentos prescritos, ao 
mesmo tempo que, a médio prazo, poderá ser definido o perfil epidemiológico desta 
população, e o consequente desencadeamento de estratégias de saúde pública que 
levarão à modificação do quadro atual, a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas e 
a redução do custo social. O Educador Físico pode trabalhar diretamente com essa 
população, contudo em relação aos cuidados para prática de exercícios físicos/práticas 
corporais para Diabéticos podemos dizer que: 

I. Os diabéticos que apresentarem glicemia igual ou superior as 300mg/dL de sangue 
podem participar da sessão de exercícios físicos mas devem aferir novamente a 
glicemia ao término da sessão.  

II. Não são recomendados exercícios resistidos isométricos para diabéticos que 
apresentem neuropatia autonômica, exceto se este for associado com a manobra 
de Valsalva. 

III. Os diabéticos com neuropatia periférica devem ter os pés e o calçado avaliados 
periodicamente pelo Educador Físico ou profissional de saúde. 

IV. Os diabéticos usuários de hipoglicemiantes orais são os pacientes mais suscetíveis 
a hipoglicemia e portanto devem adequar o uso dos medicamentos aos horários 
dos exercícios. 

Indique quais são respectivamente verdadeiras (V) ou falsas (F): 
(A) V; V; F; F 
(B) F; F; V; V 
(C) F; F; V; F 
(D) F; V; F; V 
(E) F; F; F; V 

 
55. O número de diabéticos vem aumentando nos últimos anos no Brasil. Os profissionais 
de saúde podem colaborar com estratégias de promoção da saúde que estimulem a 
incorporação de um estilo de vida ativo. A realização regular de exercícios/práticas 
corporais pode favorecer os seguintes aspectos relacionados ao  diabetes mellitus: 

I. Controle do Peso Corporal e redução da adiposidade; 
II. Maior captação de glicose pelo tecido muscular; 
III. Redução das doses diárias de insulina 
IV. Controle da Hemoglobina Glicada HbA1c 

Relacione as afirmações acima com os tipos de diabetes mellitus, sendo tipo 1(DM1) ou 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2):  
(A) (I) - DM1; (II) - DM1; (III) - DM2; (IV) - DM1 
(B) (I) - DM2; (II) - DM1 e DM2; (III) – DM1; (IV) - DM1 e DM2 
(C) (I) - DM2; (II) - DM1; (III) – DM2; (IV) - DM1 e DM2 
(D) (I) - DM1 e DM2; (II) – DM2; (III) - DM1; (IV) - DM1 
(E) (I) - DM1; (II) – DM2; (III) – DM2; (IV) - DM1 
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56.   A Osteoporose é uma doença metabólica óssea sistêmica, caracterizada por 
diminuição da massa óssea e deterioração da micro arquitetura do tecido ósseo, com 
consequente aumento da fragilidade do osso e de suscetibilidade a fraturas. Os principais 
fatores de risco são: 

 
I. Gênero: As mulheres são mais suscetíveis ao desenvolvimento da doença; 
II. Idade: Pessoas acima de 60 anos têm maior incidência da doença; 
III. Infecções, patologias endócrinas e doenças renais podem aumentar o risco da 

osteoporose; 
IV. Alimentação: A menor ingestão de cálcio também pode aumentar o risco da 

doença; 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Todas as afirmações são verdadeiras e são relacionadas com a osteoporose 

primária 
(B) As afirmações (I), (II) e (III) são verdadeiras e relacionadas com a osteoporose 

primária 
(C) Todas as afirmações são verdadeiras e relacionadas com a osteoporose secundária 
(D) As afirmações (I), (II) e (IV) são verdadeiras e apenas a afirmação (IV) é relacionada 

com a osteoporose secundária. 
(E) Todas as afirmações são verdadeiras e apenas a afirmação (III) é relacionada com a 

osteoporose secundária  

 
57.   O Sr. L.C.G. 45 anos, foi diagnosticado com uma doença que produz alterações na 
articulação do joelho esquerdo. Foi observada deteriorização cartilaginosa com 
consequente hipertrofia do tecido conjuntivo. O paciente apresenta artralgia, rigidez e 
limitação da função articular, com perda progressiva da cartilagem e remodelação óssea 
subcondral. Analise as afirmações abaixo: 
 

I. O paciente apresenta artrite reumatóide e deve realizar exercícios de baixo impacto 
e alongamentos 

II. O paciente apresenta osteoartrose e pode realizar alongamentos associados a 
outras atividades 

III. O paciente apresenta fibromialgia e deve realizar exercícios de médio impacto; 
IV. O paciente apresenta fibromialgia e deve realizar exercícios de baixo impacto 
V. O paciente apresenta osteoartrose e deve realizar exercícios de baixo impacto para 

fortalecimento muscular  
 

Indique quais são respectivamente verdadeiras (V) ou falsas (F): 
(A) V;F;F;F;F 
(B) F;F;F;F;V 
(C) F;V;F;F;V 
(D) F;F;V;F;F 
(E) F;F;F;V;F 
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58.   Sabe-se que o exercícios fisco é importante ferramenta  não farmacológica de 
controle para o diabetes mellitus. As principais ações do exercício para o controle 
glicêmico estão relacionadas com: 
 

I. A melhora da sinalização da insulina em obesos pela redução da ação de proteínas 
pró-inflamatórias que prejudicam a captação de glicose; 

II. Pela estimulação de vias independentes de insulina, com aumento da atividade da 
AMPK, Cálcio;  PKC, JNK e TNF-alfa; 

III. Aumenta a translocação do GLUT-4 no músculo esquelético que favorece a 
fosforilação do IRS-1 em serina e melhora o sinal insulínico; 

IV. Ativa vias dependentes e independentes de insulina que favorecem a translocação 
do GLUT-4; 

V. Aumenta a captação de glicose pelo músculo esquelético, fígado  e tecido adiposo. 
 
Indique quais são respectivamente verdadeiras (V) ou falsas (F): 
 
(A) F; V; F; V; V 
(B) V; V; F; F; F 
(C) V; F; V; V; F 
(D) V; F; F; V; V 
(E) F; F; F; V; V 

 
59.   Assinale a alternativa INCORRETA quanto à composição corporal: 
 
(A) o IMC acima de 30 classifica o indivíduo como obeso mórbido. 
(B) o índice de Quetelet (1833), é considerado como preditor de sobrepeso e obesidade 

em saúde pública. 
(C) método direto é aquele em que há a separação e a pesagem de cada um dos 

componentes corporais isoladamente. 
(D) são exemplos de métodos indiretos – pesagem hidrostática, plestimografia, 

absortometria de Raios X de dupla energia (DXA). 
(E) em nosso meio a antropometria é considerada como um método simples e prático. 

 
60.   Ao socorrer uma vítima que está com obstrução total de vias aéreas por corpo 
estranho, o socorrista deve: 
 
(A) Realizar a manobra de Heimlich 
(B) Dar tapas nas costas 
(C) Pedir para a vítima erguer os braços 
(D) Com uma pinça, retirar o material que estiver obstruindo as vias aéreas 
(E) Pedir para a vítima tossir 
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INSTRUÇÕES 

• Verifique se este caderno de prova contém um CASO CLÍNICO. 
Se o caderno estiver incompleto, solicite outro ao fiscal da sala. 
Não serão aceitas reclamações posteriores. 

VOCÊ DEVE 
• Responder o CASO CLÍNICO na folha pautada e personalizada que receber. 

Atenção: o verso dessa folha poderá ser utilizado como rascunho e não será 
considerado na correção. 

ATENÇÃO  

• Marque as respostas com caneta esferográfica azul ou preta. 
• Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de aparelhos 

eletrônicos. 
• Você terá 5h (cinco horas) para responder a todas as questões e preencher a 

Folha de Respostas e a folha pautada do CASO CLÍNICO. 
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Caso Clínico 
 
Sr. A., 57 anos, trabalha como professor universitário, divorciado há 10 anos, tem quatro 
filhos adultos, porém três deles residem fora do estado de SP. Apenas um filho de 23 
anos, J., mora com o pai, está cursando o último ano da faculdade no período noturno e 
trabalha durante o dia. A. e J. cuidam sozinhos do sobrado onde moram, fazem as 
compras e o preparo da alimentação. Sr A. tem uma presença carismática e ativa, com 
papel centralizador e provedor em seu ambiente profissional e familiar. Em seus 
momentos de lazer joga futebol aos finais de semana no clube, gosta muito de ir ao 
cinema e a shows. É tabagista, hipertenso, com sobrepeso e diabetes e está em uso de 
enalapril 20 mg 1x/dia, furosemida 40 mg 1x/dia e glibenclamida 5mg 1x/dia. 
 
Em 15/11/12 Sr. A foi encontrado pelo filho caído na sala, confuso e sem conseguir se 
comunicar. Foi levado pelo SAMU a um Hospital público, onde foi diagnosticado um 
Acidente Vascular Cerebral Isquêmico, e encaminhado para UTI, apresentando quadro de 
paralisia do lado esquerdo do corpo, confusão mental, dificuldade para se expressar (falar) 
e para deglutir, sem controle para urinar. Permaneceu na UTI por uma semana e, durante 
este período, manteve-se dependente para todas as atividades básicas de vida diária. 
 
Após a internação na UTI foi transferido para a enfermaria de Neurologia, onde 
permaneceu até, a alta que ocorreu duas semanas depois. No momento da alta hospitalar, 
foi prescrito ao sr. A. varfarina 2,5 mg 1x/dia até a próxima consulta no Ambulatório de 
Coagulação, que foi agendada para a semana seguinte. Atualmente ele se mantem 
sentado sem apoio, mas precisa de ajuda para trocar de posição, não consegue andar 
sem ajuda e tem dificuldade de comunicação, o que o deixa muito ansioso e irritado. 
Consegue ingerir alimentos sem auxílio somente na consistência pastosa, em pequenos 
volumes e levando mais de uma hora para comer. O Sr. A. é cooperativo com todas as 
intervenções porque acredita na sua recuperação plena. Durante o período de internação 
os filhos que moram fora de SP não visitaram o pai, quem o acompanhou neste período 
foi J.  
 
Faça uma breve reflexão sobre as ações pertinentes a serem abordadas na situação 
apresentada. 
 
 
 


