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QUESTÃO 01  

De acordo com o conceito dos princípios do SUS, 
selecione a opção CORRETA:  

A. O princípio da Equidade garante a igualdade 
da assistência à saúde, sem preconceitos ou 
privilégios de qualquer espécie, com base 
na utilização da epidemiologia para o 
estabelecimento de prioridades, alocação de 
recursos e a orientação programática das 
ações e serviços de saúde. 

B. O princípio da 
Regionalização/Hierarquização da rede de 
serviços de saúde recomenda a 
regionalização do atendimento por áreas e 
populações definidas e estabelece as 
normas para o atendimento de saúde no 
nível de maior complexidade. 

C. O princípio da Universalidade garante o 
acesso às ações e serviços de saúde 
apenas às pessoas mais pobres, definindo 
que as pessoas de melhor nível sócio 
econômico procurem a assistência por meio 
de planos de saúde. 

D. O princípio da integralidade assegura a toda 
a população o direito ao acesso às ações e 
serviços de saúde apenas no nível da 
atenção básica, que deve apresentar 
capacidade de resolução de todos os 
problemas de saúde da população. 

E. O princípio da descentralização garante as 
ações e dos serviços de saúde devem ser 
executadas apenas no âmbito do governo 
federal, e cabe aos governos estaduais e 
municipais apenas colocar em prática as 
decisões tomadas pela União. 

QUESTÃO 02  

“O SUS rompeu com a trajetória de formação do 
Estado brasileiro assentada na centralização e na 
concepção de cidadania que vinculava os direitos 
sociais à inserção no mercado de trabalho”1 

1- Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS). SUS: 
avanços e desafios. Brasília: CONASS, 2006. (p. 26) 

O texto acima se refere a uma condição vigente no 
modelo médico assistencial privatista, que existia no 
Brasil antes da criação do SUS, que condição era 
essa?  

A. Desvios dos recursos da Previdência Social 
pelo governo federal para financiar a 
construção de hospitais privados. 

B. Sanitarismo Campanhista que impôs a 

vacinação obrigatória para os trabalhadores 
dos portos.  

C. Cidadania regulada que garantia o direito à 
saúde apenas aos trabalhadores que tinham 
carteira de trabalho assinada.  

D. Centralização das ações de saúde 
realizadas no período da ditadura militar que 
privilegiou o desenvolvimento da medicina 
curativa em detrimento da saúde pública. 

E. Criação do Instituto Nacional de Previdência 
Social que unificou todos os Institutos de 
Aposentadorias e Pensões. 

QUESTÃO 03  

Sobre o Pacto pela Saúde, assinale a afirmativa 
INCORRETA: 

A. O Plano Diretor de Regionalização (PDR), o 
Plano Diretor de Investimento (PDI) e a 
Programação Pactuada e Integrada da 
Atenção em Saúde (PPI) são os principais 
instrumentos de planejamento da 
regionalização das ações e serviços do 
SUS. 

B. Articula-se em torno do Pacto pela Vida, do 
Pacto em Defesa do SUS e do Pacto de 
Gestão. 

C. O Pacto de Gestão do SUS radicaliza a 
descentralização de atribuições do Ministério 
da Saúde para os estados e para os 
municípios, além de reforçar a 
territorialização da saúde como base para 
organização dos sistemas, estruturando as 
regiões sanitárias e instituindo colegiados de 
gestão regional. 

D. A redução da mortalidade infantil e materna 
foram as únicas prioridades estabelecidas 
no pacto pela vida. 

E. Pauta-se na gestão por resultados e na 
responsabilização sanitária dos gestores da 
área de saúde. 

QUESTÃO 04  

Sobre a Atenção Básica em Saúde, é INCORRETO 
afirmar que: 

A. Se orienta pelos princípios da 
universalidade, da acessibilidade e da 
coordenação do cuidado, do vínculo e 
continuidade, da integralidade, da 
responsabilização, da humanização, da 
equidade e da participação social. 

B. A Estratégia Saúde da Família é a forma 
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prioritária para reorganização da Atenção 
Básica no Brasil. 

C. Utiliza tecnologias de cuidado simplificadas 
e uniformes que auxiliam no manejo das 
demandas e necessidades de saúde de 
maior frequência e relevância em seu 
território. 

D. É desenvolvida sob a forma de trabalho em 
equipe, dirigida a populações de territórios 
bem delimitados, pelas quais assume a 
responsabilidade sanitária. 

E. Constitui a porta de entrada do usuário no 
sistema de saúde. 

QUESTÃO 05  

Sobre uma unidade básica de saúde que organiza 
seus processos de trabalho segundo a Estratégia da 
Saúde da Família, assinale a afirmativa 
INCORRETA: 

A. Desenvolve relações de vínculo e 
responsabilização entre as equipes e a 
população adscrita, garantindo a 
continuidade das ações de saúde e a 
longitudinalidade do cuidado. 

B. Desenvolve ações que priorizam os grupos e 
os fatores de risco clínico comportamentais, 
alimentares e/ou ambientais, com a 
finalidade de prevenir o aparecimento ou a 
persistência de doenças e danos evitáveis. 

C. O planejamento local de saúde, fica sob 
responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Saúde. 

D. Trabalha em território de abrangência 
definido, sendo responsável pelo 
cadastramento e acompanhamento da 
população adscrita. 

E. Realiza ações de promoção da saúde, 
prevenção de agravos, recuperação e 
reabilitação de doenças e agravos. 

QUESTÃO 06  

Sobre a Estratégia de Saúde da família, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

A. Cada equipe de Saúde da Família deve ser 
responsável por, no máximo, 4.000 pessoas, 
sendo a média recomendada de 3.000 
pessoas. 

B. Tem como um dos seus princípios o 
estabelecimento de vínculo entre 
profissionais de saúde e a população 
adscrita. 

C. A jornada de trabalho para todos os 
profissionais de saúde membros da equipe 
de saúde da família é de 40 horas semanais. 

D. O número de Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir 
100% da população cadastrada, com um 
máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 
ACS por equipe de Saúde da Família. 

E. Representa uma oportunidade para facilitar 
o processo de regionalização pactuada entre 
municípios adjacentes e para coordenar a 
integralidade da assistência à saúde. 

QUESTÃO 07  

Considerando a organização do Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família (NASF) descrita na Política 
Nacional de Atenção Básica, assinale a alternativa 
CORRETA: 

A. O NASF faz parte da atenção básica, sendo 
de livre acesso para atendimento individual. 

B. O trabalho dos profissionais do NASF 
fundamenta-se em apenas duas 
ferramentas: a clínica ampliada e o apoio 
matricial. 

C. Várias categorias profissionais podem 
compor as equipes do NASF, porém, 
recomenda-se a inclusão de um profissional 
da área de alimentação e nutrição. 

D. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família 
são constituídos por equipes compostas por 
profissionais de diferentes áreas de 
conhecimento, devendo atuar de maneira 
integrada e apoiando os profissionais das 
Equipes Saúde da Família, das Equipes de 
Atenção Básica para populações específicas 
e as academias da saúde. 

E. O NASF apresenta como eixo de atuação: o 
apoio à coordenação do cuidado. 

QUESTÃO 08  

Visando apoiar a inserção da Estratégia Saúde da 
Família na rede de serviços e ampliar a abrangência 
e o escopo das ações da Atenção Primária, bem 
como sua resolutividade, o Ministério da Saúde criou 
três modalidades de Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família – NASF1, NASF2 e NASF3 constituídos por 
equipes compostas por profissionais de diferentes 
áreas de conhecimento, para atuarem em conjunto 
com os profissionais das Equipes Saúde da Família. 
Com relação à composição dessas equipes, é correto 
afirmar que 
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A. nos NASF 1, uma das opções de 
profissionais é o nutricionista e o educador 
físico  

B. nos NASF 3, é obrigatória a presença de 
médico psiquiatra  

C. o psicólogo não faz parte em nenhuma das 
três modalidades. 

D. é obrigatória a presença de assistente social 
nas três modalidades.  

E. a presença do nutricionista é obrigatória 
apenas nos NASF 2. 

QUESTÃO 09  

A lei Federal 8142/90, de 28 de dezembro de 1990, 
dispõe sobre a participação da comunidade na 
gestão do SUS. Em relação aos Conselhos 
Municipais de Saúde assinale a alternativa incorreta: 

A. É um órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de 
serviço, profissionais de saúde e usuários  

B. A representação dos usuários é paritária em 
relação ao conjunto dos demais 
seguimentos. 

C. Atua na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política municipal 
de saúde, inclusive nos aspectos 
econômicos e financeiros.  

D. Tem sua organização e normas de 
funcionamento definidas em regimento 
próprio, aprovadas pela Câmara Municipal.  

E. Tem caráter permanente e deliberativo cujas 
decisões serão homologadas pelo chefe do 
poder municipal legalmente constituído. 

QUESTÃO 10  

A promoção da saúde consiste em proporcionar aos 
povos os meios necessários para melhorar sua 
saúde e exercer um maior controle sobre a mesma. 
Para alcançar um estado adequado de bem-estar 
físico, mental e social, um grupo deve ser capaz de 
identificar e realizar suas aspirações, satisfazer suas 
necessidades e mudar ou adaptar-se ao meio 
ambiente. 

A saúde, então, não vem como um objetivo, mas 
como a fonte de riqueza da vida cotidiana. Trata-se 
de um conceito positivo que acentua os recursos 
sociais e pessoais, assim como as aptidões físicas. 
Portanto, dado que o conceito de saúde como bem-
estar transcende a ideia de formas de vida sadias, a 
promoção da saúde não concerne, exclusivamente, 
ao setor sanitário. (CARTA de Ottawa,1986). 

Com base no texto, è correto afirmar que: 

A. O conceito atual de promoção da saúde 
evoluiu de uma perspectiva de “nível de 
atenção” da medicina preventiva para um 
enfoque político e técnico em torno do 
processo saúde-doença-cuidado e de seus 
determinantes. 

B. A concepção progressista de promoção da 
saúde consiste nas atividades dirigidas à 
transformação dos indivíduos, focados no 
estilo de vida e localizados no seio das 
famílias, concentrando-se, assim, em 
componentes educativos e não nos 
determinantes desse processo. 

C. Os profissionais de saúde devem 
desenvolver atividades com vistas prevenir à 
ocorrência de agravos, tendo o médico a 
maior responsabilidade neste processo. 

D. As ações devem ser desenvolvidas pelo 
setor saúde, sendo dispensável a interação 
com os demais setores do governo. 

E. Os usuários do sistema sanitário devem 
participar apenas das atividades educativas, 
ficando as ações de planejamento e 
avaliação das atividades apenas a cargo dos 
gestores locais. 

 

ESPECÍFICAS 

QUESTÃO 11  

Em indivíduos portadores de diabetes mellitus, o 
aumento no transporte de glicose no músculo 
esquelético durante a prática de atividade física é 
favorecido por: 

A. Aumento nas concentrações sanguíneas de 
insulina. 

B. Redução nas concentrações sanguíneas de 
glucagon. 

C. Ativação da AMPK, proteína que ativa vias 
de sinalização intracelular de transporte de 
glicose independente da insulina. 

D. Aumento na produção de ácido lático. 
E. Redução do fluxo sanguíneo para o músculo 

em atividade. 

QUESTÃO 12  

A triagem de saúde e estratificação dos riscos pré-
participação é um procedimento obrigatório que deve 
ser conduzido pelos profissionais de Educação Física 
antes de submeter um indivíduo ou grupo de 
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indivíduos a qualquer atividade que envolva esforço 
físico. Este procedimento tem como finalidade: 

A. Identificação e exclusão de indivíduos com 
contraindicações médicas para o exercício. 

B. Identificação dos indivíduos com um maior 
risco de doença em virtude de idade, 
sintomas e/ou fatores de risco e que 
deveriam ser submetidos a uma avaliação 
médica e a um teste de esforço antes de 
iniciarem um programa com exercícios. 

C. Identificação das pessoas com doenças 
clinicamente significativas que deveriam 
participar de um programa de exercícios 
supervisionado por médicos. 

D. Identificação dos indivíduos com outras 
necessidades especiais relacionadas ao 
exercício. 

E. Todas as alternativas anteriores estão 
corretas. 

QUESTÃO 13  

A literatura científica tem demonstrado que a prática 
regular de atividade física chega a ter efeito 
semelhante ao da farmacoterapia no que concerne 
ao controle da pressão arterial em indivíduos 
hipertensos. Alguns dos mecanismos propostos para 
explicar o efeito hipotensor da atividade física 
envolve: 

A. Fatores neuroendócrinos: redução 
angiotensina II e dos níveis de noradrenalina 
circulante e seus receptores; aumento da 
biodisponibilidade de óxido nítrico, da 
capacidade antioxidante e da 
insulinosensibilidade. 

B. Adaptações estruturais: remodelagem 
vascular (aumento do comprimento, lúmen 
vascular, número de esfíncteres pré-
capilares) e neoangiogênese. 

C. Aumento da atividade do sistema nervoso 
simpático. 

D. Redução da atividade do sistema nervoso 
parasimpático. 

E. Apenas as alternativas A e B estão corretas. 

QUESTÃO 14  

A obesidade é um problema de saúde pública sério e 
comum, que exige no seu controle e/ou tratamento 
que o indivíduo alcance um equilíbrio (balanço) 
calórico negativo crônico. Recomenda-se que tanto 
um aumento no dispêndio calórico através do 
exercício quanto uma redução na ingestão calórica 

devam ser usados para alcançar essa meta. Porque 
o exercício é importantíssimo em programas e 
estratégias de combate e controle da obesidade? 

A. Porque faz aumentar o dispêndio calórico e 
torna mais lento o ritmo de perda de tecido 
isento de gordura que ocorre com a restrição 
calórica, ajudando também a manter a taxa 
metabólica de repouso. 

B. Porque faz aumentar o dispêndio calórico e 
reduz o apetite. 

C. Porque faz aumentar o dispêndio calórico e 
torna mais rápido o ritmo de perda de tecido 
isento de gordura que ocorre com a restrição 
calórica, reduzindo também a taxa 
metabólica de repouso. 

D. Porque faz diminuir o dispêndio calórico e 
reduz o apetite. 

E. Porque faz diminuir o dispêndio calórico e 
torna mais lento o ritmo de perda de tecido 
isento de gordura que ocorre com a restrição 
calórica, ajudando também a manter a taxa 
metabólica de repouso. 

QUESTÃO 15  

“A arte da prescrição do exercício é a integração 
bem-sucedida da ciência do exercício com as 
técnicas comportamentais que resultam em adesão a 
longo prazo ao programa e na obtenção dos objetivos 
do indivíduo”. (American College of Sports Medicine, 
2011). 

Uma vez formulada, a prescrição do exercício deverá 
ser integrada em um programa abrangente de 
condicionamento físico, que em geral é 
complementado por um plano global de 
aprimoramento da saúde. A constituição de um 
programa de condicionamento físico que se alinhe 
com essa proposta deve: 

A. Priorizar sempre a aptidão 
cardiorrespiratória e composição corporal, 
com o objetivo de reduzir os fatores de risco 
para doenças cardiovasculares, que são a 
principal causa de morte no mundo.  

B. Priorizar sempre um dos componentes da 
aptidão física, para se obter resultados mais 
específicos.  

C. Não ter como meta principal as respostas e 
adaptações fisiológicas decorrentes do 
estímulo físico, pois o exercício pode ser 
utilizado como meio para outros benefícios, 
como integração social. 

D. Primar pela recuperação e/ou 
aprimoramento da aptidão física global, 
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contemplando a aptidão cardiorrespiratória, 
composição corporal, flexibilidade 
musculoesquelética e aptidão muscular.   

E. Todas as alternativas anteriores estão 
incorretas. 

QUESTÃO 16  

Tomando como base as principais diretrizes 
internacionais de prescrição de exercício, o formato 
de uma sessão típica de exercício em um programa 
geral de saúde e aptidão deve incluir: 

A. Uma fase de estímulo (60 a 90 minutos) e 
um período de volta a calma (5 a 10 
minutos). 

B. Um período de aquecimento (cerca de 10 
minutos), um estímulo (20 a 60 minutos), um 
jogo recreativo (opcional) e um período de 
volta a calma (5 a 10 minutos). 

C. Apenas uma fase de estímulo (30 a 90 
minutos). 

D. Um período de aquecimento (cerca de 30 
minutos), um estímulo (20 minutos) e um 
período de volta a calma (5 a 10 minutos). 

E. Uma sessão típica de exercício não 
necessita ter um formato estruturado.    

QUESTÃO 17  

O índice de massa corporal (IMC) é um indicador 
antropométrico calculado a partir da massa corporal e 
estatura (massa corporal / estatura²). A Organização 
Mundial da Saúde recomenda esse indicador para 
avaliação do estado nutricional e diagnóstico da 
obesidade em indivíduos e grupos populacionais. 
Com relação ao uso do IMC é possível afirmar que:  

A. É um indicador de massa corporal que se 
relaciona positivamente com a quantidade 
de gordura corporal na maioria dos 
indivíduos. 

B. Indica a quantidade de gordura corporal, 
mas não a sua distribuição. 

C. Pode induzir ao diagnóstico equivocado de 
obesidade em indivíduos com grande 
volume de massa muscular e baixo 
percentual de gordura. 

D. As alternativas A, B e C estão corretas. 
E. Apenas as alternativas A e C estão corretas. 

QUESTÃO 18  

Um dos principais desafios enfrentados por gestores 
e profissionais de Educação Física em programas de 
condicionamento físico para saúde desenvolvidos em 

comunidade é a adesão da população. Pesquisas 
recentes sugerem que o apoio social é fundamental 
para aprimorar o interesse, o entusiasmo e a adesão 
a longo prazo dos participantes. Um exemplo de 
recomendação prática de apoio social para aumentar 
a adesão ao exercício é:  

A. Aconselhar o exercício na companhia de 
outros e solicitar o apoio ao programa entre 
familiares e amigos. 

B. Minimizar as lesões e/ou as complicações 
com a prescrição de um exercício 
moderado. 

C. Proporcionar reforço positivo através de 
avaliações periódicas. 

D. Estabelecer regularidade das sessões de 
treinamento. 

E. Proporcionar profissionais de Educação 
Física qualificados e entusiásticos.   

QUESTÃO 19  

Se um diabético insulino-dependente iniciar a prática 
de exercícios com níveis altos de insulina, poderá 
ocorrer: 

A. Uma resposta hiperglicêmica perigosa. 
B. Uma resposta hipoglicêmica perigosa. 
C. Um aumento da taxa de liberação da glicose 

do fígado. 
D. Uma diminuição da taxa de utilização da 

glicose plasmática pelo músculo. 
E. Apenas as alternativas A e D estão corretas. 

QUESTÃO 20  

A dose de exercício usualmente é caracterizada: 

A. Pelo tipo de atividade. 
B. Pela resposta a atividade. 
C. Pela intensidade, frequência e duração. 
D. Apenas as alternativas A e C estão corretas. 
E. As alternativas A, B e C estão corretas. 


