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QUESTÃO 01  

A manutenção ou o aumento da aptidão física 
dependem da realização de atividades físicas que 
ultrapassem o limiar de estimulação por um longo 
período. Para uma pessoa destreinada, esse limiar 
se localiza, em relação à força, por volta de: 

A. 50% da força máxima individual e, em 
relação à circulação cardiovascular, por 
volta de 30% da capacidade aeróbia 
máxima. 

B. 30% da força máxima individual e, em 
relação à circulação cardiovascular, por 
volta de 50% da capacidade aeróbia 
máxima. 

C. 50% da resistência muscular localizada e, 
em relação à circulação cardiovascular, por 
volta de 30% da frequência cardíaca 
máxima. 

D. 30% da resistência muscular localizada e, 
em relação à circulação cardiovascular, por 
volta de 50% da frequência cardíaca 
máxima. 

E. 40% da repetição máxima e, em relação à 
circulação  cardiovascular, por volta de 30% 
da capacidade aeróbia máxima. 

QUESTÃO 02  

Em caso de desmaio, recomendam-se à pessoa que 
fará os primeiros socorros os seguintes 
procedimentos: arejar o ambiente, 

A. Desapertar as roupas e, se a vítima estiver 
consciente, colocá-la com a cabeça em nível 
mais baixo que o resto do corpo e virada 
para o lado durante o tempo necessário. 

B. Desobstruir as vias respiratórias e, se a 
vítima estiver consciente, colocá-la com a 
cabeça em nível mais baixo que o resto do 
corpo e virada para o lado durante o tempo 
necessário. 

C. Desapertar as roupas e, se a vítima estiver 
inconsciente, colocá-la com a cabeça em 
nível mais baixo que o resto do corpo e 
virada para o lado durante o tempo 
necessário. 

D. Desapertar as roupas e, se a vítima estiver 
inconsciente, fazê-la sentar-se com os 
joelhos pouco afastados e a cabeça entre os 
mesmos. 

E. Desobstruir as vias respiratórias e, se a 
vítima estiver inconsciente, fazê-la sentar-se 
com os joelhos pouco afastados e a cabeça 
entre os mesmos. 

QUESTÃO 03  

Tanto a função lúdica quanto a educativa estão 
presentes nos jogos e brincadeiras, sejam eles 
espontâneos ou dirigidos. Isso significa dizer que 

A. Nas atividades lúdicas espontâneas a 
função educativa está presente, pois mesmo 
sem nenhum comprometimento com a 
produção de resultados, as atividades 
espontâneas são naturalmente educativas, 
implicando sempre em alguma 
aprendizagem. 

B. Aquilo que é próprio das atividades 
educativas dirigidas também se encontra 
nas atividades espontâneas, como a 
intencionalidade da ação proposta pelo 
agente educador, o interesse do brincante e 
a organização da atividade. 

C. São os jogos dirigidos os que possibilitam 
ajudar na formação e desenvolvimento 
integral (física, intelectual e moralmente), na 
constituição da individualidade e na 
formação do caráter e da personalidade do 
brincante. 

D. As atividades espontâneas não possibilitam 
o caráter educativo em função da imposição 
de meios e fins aos brincantes, por parte de 
um agente educador. 

E. A cooperação entre os participantes ocorre 
fundamentalmente nas atividades dirigidas, 
pois nos jogos espontâneos, por não ter um 
agente organizador e tampouco 
intencionalidade, não há como os brincantes 
regularem seus comportamentos. 

QUESTÃO 04  

Um município está elaborando a sua política de 
promoção da atividade física. Profissionais de 
diferentes setores são convocados a participar da 
elaboração desta política, entre os quais os 
profissionais de Educação Física, que devem 
escrever uma proposta inicial a partir de suas 
experiências profissionais e do conhecimento da 
literatura sobre a temática. Neste contexto, considere 
as afirmativas a seguir: 

I. Segundo o modelo transteórico ou de 
estágio de mudança de comportamento, a 
mudança de comportamento não é um 
acontecimento único, mas sim um processo. 
Existem estratégias específicas para as 
pessoas que estão em diferentes estágios 
do modelo. 
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II. Segundo os modelos de promoção da 
atividade física maiores benefícios em 
termos de saúde pública podem ser 
alcançados quando, ao invés de se propor 
ações para toda a população, se priorizam 
grupos mais vulneráveis. 

III. Na perspectiva ecológica (ou 
socioecológica) assume-se que os 
comportamentos relacionados à saúde 
afetam e são afetados por níveis recíprocos 
de influência social. Assim, o estilo de vida 
não é determinado somente pela intenção 
ou força de vontade dos indivíduos, mas 
também por variáveis de diversas naturezas, 
entre as quais sociais, econômicas e 
culturais. 

IV. Barreiras e facilitadores da prática de 
atividade física são temas relevantes para 
melhor compreender a adesão e a aderência 
à prática de atividade física. 
Conceitualmente, barreiras percebidas são 
aquelas que, segundo julgamento do sujeito, 
dificultam a sua prática de atividade física. 

Assinale a alternativa correta. 

A. Somente as afirmativas I, II e III estão 
corretas. 

B. Somente as afirmativas I, II e IV estão 
corretas. 

C. Somente as afirmativas III e IV estão 
corretas. 

D. Somente as afirmativas I, III e IV estão 
corretas. 

E. Somente as afirmativas II e IV estão 
corretas. 

QUESTÃO 05  

Sobre o tratamento da dependência química e o(s) 
seu(s) objetivo(s) marque Verdadeiro (V) ou Falso (F) 
nas alternativas abaixo: 

(   ) Melhoria da qualidade de vida. 

(   ) Prevenção de recaídas. 

(   ) Abstinência para todos o usuários em 
tratamento. 

(   ) Redução dos problemas familiares 
relacionados ao uso da substância. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A. V, V, V, F. 
B. F, V, V, F. 
C. V, V, F, V. 

D. V, V, V, V. 
E. V, F, F, V. 

QUESTÃO 06  

A atenção à saúde mental no Brasil tem passado por 
importantes transformações em decorrência do 
processo da Reforma Psiquiátrica Brasileira, marcado 
pela aprovação da Lei Federal n.º 10.216, de 06 de 
abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os 
direitos das pessoas portadoras de transtornos 
mentais e redireciona o modelo assistencial em 
saúde mental. Com base na legislação vigente sobre 
a saúde mental no Brasil, marque V para as 
alternativas Verdadeiras e F para as alternativas 
Falsas: 

(   ) A internação, em qualquer de suas 
modalidades, só será indicada quando os recursos 
extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.  

(   ) A pessoa com transtorno mental tem direito a 
ser tratada com humanidade e respeito e no 
interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando 
alcançar sua recuperação através de internação 
prolongada em hospitais psiquiátricos.  

(   ) O tratamento visa, como finalidade prioritária, 
a cura do transtorno mental.  

(   ) É assegurado como direito da pessoa com  
transtorno mental ser tratada em ambiente 
terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis, 
visando a sua reinserção social.  

 

Assinale a alternativa correta: 

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

QUESTÃO 07  

A Reforma Psiquiátrica Brasileira, iniciada no final da 
década de 70, pode ser entendida como um esforço 
na direção de uma mudança no modelo assistencial 
que tem como principais serviços/dispositivos 
terapêuticos, EXCETO: 

A. Leitos em hospitais gerais e cuidado 
territorial. 

B. Rede comunitária em saúde mental com 
internações domiciliares. 

C. Centros de atenção psicossocial e projetos 
terapêuticos singulares. 
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D. Acompanhamento terapêutico territorial e 
cuidado com / na família. 

E. Centros de Convivência e práticas de 
geração de renda.  

QUESTÃO 08  

No Brasil, as diretrizes políticas da área da Saúde 
Mental fundamentam-se em princípios do Sistema 
Único de Saúde, preconizando: 

A. A reinserção no mercado de trabalho, o que 
é condição sine qua non  em qualquer 
projeto terapêutico singular (PTS). 

B. A participação da comunidade em 
campanhas que esclareçam o público da 
dificuldade de estabelecer o diagnóstico de 
transtorno mental e da eficácia do 
tratamento. Essas campanhas visam impedir 
a discriminação da pessoa com transtorno 
mental.  

C. A descentralização da assistência aos 
pacientes com transtorno mental, visando à 
redução expressiva de gastos pelo Estado, 
para que as ações de saúde mental e de 
reabilitação sejam mais eficientes.  

D. O estabelecimento de condições que 
assegurem o acesso igualitário às ações e 
aos serviços de promoção, assistência e 
reabilitação, sem excluir do Estado, dos 
profissionais de saúde, das famílias, das 
empresas e da sociedade, o dever da 
assistência.  

E. O desenvolvimento de ações 
predominantemente intra-hospitalares que 
visam tratar os danos do transtorno mental 
por meio de programas de humanização.  

QUESTÃO 09  

A desinstitucionalização e efetiva reintegração de 
pessoas com sofrimento mental grave na 
comunidade é uma tarefa a que o SUS vem se 
dedicando com especial empenho nos últimos anos. 
São projetos e programas implantados pelo SUS que 
obedecem à lógica da Reforma Psiquiátrica, 
EXCETO:  

A. Ampliação de vagas nas unidades 
hospitalares psiquiátricas.  

B. Equipes de Consultório na Rua. 
C. Programa “De volta para casa”. 
D. Serviço residencial terapêutico (SRT). 
E. Centros de atenção psicossocial. 

 

QUESTÃO 10  

De acordo com a Política do Ministério da Saúde 
para Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras 
drogas, o Centro de Atenção Psicossocial e outras 
drogas (CAPS AD III) tem definido por objetivo:  

A.  Prestar assistência aos usuários de álcool e 
outras drogas, incluindo vacinação contra 
hepatite A e C.  

B. Prestar assistência aos dependentes de 
crack, afastando-os de suas respectivas 
famílias, devido à gravidade da situação.  

C. Propiciar assistência aos usuários de álcool, 
em abstinência alcoólica, mantendo-os em 
regime de internação por um período 
mínimo de 45 dias.  

D. Propiciar atenção contínua durante 24 
horas, todos os dias da semana, inclusive 
feriados e finais de semana, às pessoas 
com demandas relacionadas ao consumo de 
álcool, crack e outras drogas; indicado para 
municípios ou regiões com população acima 
de 70.000 habitantes. 

E. Serviço com no máximo 12 leitos para 
observação e monitoramento, de 
funcionamento 24 horas, incluindo feriados e 
finais de semana; indicado para municípios 
ou regiões com população acima de 200.000 
habitantes. 

QUESTÃO 11  

Segundo o Código de Ética da profissão de 
Educação Física, NÃO são responsabilidades do 
profissional de Educação Física: 

A. Exercer a profissão com zelo, diligência, 
competência e honestidade, observando à 
legislação vigente resguardando os 
interesses de seus clientes ou orientados e 
a dignidade, prestígio e independência 
profissional. 

B. Promover e/ou facilitar o aperfeiçoamento, 
técnico, científico e cultural do pessoal sob 
sua orientação profissional. 

C. Manter avaliações físicas e nutricionais de 
seus clientes em dia, no intuito de garantir a 
satisfação dos clientes.  

D. Promover uma Educação Física no sentido 
de que a mesma se constitua em meio 
efetivo para a conquista de um estilo de vida 
ativo dos seus beneficiários, através de uma 
educação efetiva, para promoção da saúde 
e ocupação saudável do tempo de lazer. 
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E. Assegurar aos seus clientes um serviço 
profissional seguro, competente e 
atualizado, livre de danos decorrentes de 
imperícia, negligência ou imprudência, 
utilizando todo o seu conhecimento, 
habilidade e experiência. 

QUESTÃO 12  

As Unidades de Acolhimento (UA) compõem a Rede 
de Atenção Psicossocial (RAPS) e têm como 
características: 

I. Oferece cuidados contínuos de saúde, com 
funcionamento 24 horas, em ambiente 
residencial, para pessoas com necessidade 
decorrentes do uso de crack, álcool e outras 
drogas. 

II. O acolhimento neste ponto de atenção será 
definido exclusivamente pela equipe do 
CAPS II de referência, que será responsável 
pela elaboração do projeto terapêutico 
singular do usuário, considerando a 
hierarquização do cuidado, priorizando a 
atenção em serviços comunitários de saúde.  

III. O tempo de permanência na Unidade de 
Acolhimento é ilimitado, ficando o usuário o 
tempo necessário para que possa, com a 
ajuda dos profissionais, reconstruir seus 
laços sociais. 

IV. Acolhe pessoas de ambos os sexos, que 
apresentem acentuada vulnerabilidade 
social e/ou familiar e demandem 
acompanhamento terapêutico e protetivo de 
caráter transitório. 

V. Estão organizadas nas modalidades: Adulto, 
destinadas a pessoas que fazem uso do 
Crack, Álcool e Outras Drogas e possuem 
transtorno mental grave, maiores de 18 
(dezoito) anos; Infanto-Juvenil, destinadas a 
adolescentes e jovens (de zero até dezoito 
anos completos). 

Estão corretas as afirmativas: 

A. I e II. 
B. I e IV. 
C. II e III. 
D. I, III e V. 
E. Todas as afirmativas estão corretas. 

QUESTÃO 13  

A Lei Federal 10.216/01, que dispõe sobre a proteção 
e os direitos às pessoas com sofrimento mental e 

redireciona o modelo assistencial em saúde mental, 
determina que, EXCETO: 

A. O sujeito com sofrimento mental deve 
receber o maior número de informações 
sobre sua doença e tratamento, desde que 
autorizado pela família. 

B. O sujeito com sofrimento mental deverá ter 
livre acesso aos meios de comunicação 
disponíveis 

C. O indivíduo que procura voluntariamente sua 
internação, ou mesmo que a consente, 
deverá assinar, no momento de sua 
admissão, um documento que comprove sua 
opção por esta forma de tratamento. 

D. O sujeito com sofrimento mental deverá ser 
tratado, preferencialmente, em serviços 
comunitários de saúde mental. 

E. O sujeito com sofrimento mental deve 
participar da construção do seu projeto 
terapêutico. 

QUESTÃO 14  

O Projeto Terapêutico Singular (PTS) a princípio foi 
bastante desenvolvido na atenção à saúde mental, 
sendo caracterizado por um conjunto de propostas de 
condutas terapêuticas articuladas, para um sujeito 
individual ou coletivo. Em vista disso, analise as 
afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. 

I. Usuários ou famílias em situações mais 
graves ou difíceis são os casos mais 
indicados para o PTS, porém todos os 
usuários e familiares devem ter um projeto. 

II. Deve coordenar o PTS o profissional que 
tiver maior conhecimento clínico sobre 
aquele caso. 

III. O ideal é que seja realizado um único 
encontro onde à equipe traga o problema e 
saia com as possíveis soluções. 

IV. Para o PTS é importante à crença de que a 
pessoa tem grande poder de mudar a sua 
relação com a vida e com a própria doença. 

V. Definição de metas é a última fase de um 
PTS, onde a equipe divide as 
responsabilidades de cada membro e faz as 
propostas de curto, médio e longo prazo. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A. Todas as afirmativas estão corretas. 
B. Todas as afirmativas estão incorretas. 
C. Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
D. Somente as afirmativas I, II e V estão 

corretas. 
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E. Somente as afirmativas III e IV estão 
corretas. 

QUESTÃO 15  

Todos os usuários de CAPS devem ter um projeto 
terapêutico singular (PTS), bem como um terapeuta 
de referência cujas atribuições são, EXCETO: 

A. Construir, juntamente com a equipe, o 
usuário e sua família, o projeto terapêutico 
dos usuários sob sua responsabilidade. 

B. Monitorar junto com o usuário o seu projeto 
terapêutico, definindo atividades e 
frequência de participação no serviço. 

C. Avaliar sistematicamente as metas traçadas 
no projeto terapêutico, junto com o usuário e 
em diálogo com a equipe técnica. 

D. Manter contato com familiares dos usuários 
somente em casos de inimputabilidade 
destes, para evitar que haja interferências 
negativas por parte da família.  

E. Acompanhar junto aos outros técnicos do 
serviço a participação do usuário sob sua 
responsabilidade nas atividades previstas. 

QUESTÃO 16  

Vasconcelos e Pasche (in: Campos, 2009), destacam 
dos princípios do SUS, a “integralidade de 
assistência que é entendida como conjunto articulado 
e contínuo das ações e serviços preventivos e 
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 
caso em todos os níveis de complexidade do 
sistema”. Em atendimento a este princípio caberia à 
educação física considerar: 

 

A. As práticas corporais como um fator de 
diferenciação das capacidades individuais, 
embora sejam possibilitadas a todos. 

B. As práticas corporais serem usadas apenas 
como mais um recurso medicamentoso não 
farmacológico.  

C. A necessidade de desenvolvimento de 
práticas corporais, as quais se constituem 
inclusive como direito das pessoas e 
ofertadas pelo sistema. 

D. O desenvolvimento das práticas corporais 
devido ao seu efeito de promoção e 
prevenção de doenças cardiorrespiratórias. 

E. Todas as alternativas anteriores podem ser 
consideradas. 
 

QUESTÃO 17  

Quando nos propomos a trabalhar em rede, devemos 
atentar para a dimensão política desta prática na 
consideração do usuário como sujeito desse 
processo. Sobre o trabalho em rede, podemos 
afirmar que: 

A. Estabelece parcerias em que se pré 
determinam as contribuições de cada 
sujeito/organização para uma ação 
compartilhada de responsabilidades, 
coerentes com as possibilidades já 
existentes e, dessa forma, evitando 
interferências de uns no trabalho dos outros.  

B. Articula relações formais e informais, 
garantindo as contribuições de cada 
segmento em suas possibilidades e 
objetivos institucionais, oferecendo aos 
usuários os serviços que estão estruturados, 
permitindo ao usuário o trânsito entre os 
parceiros para atendimento de toda sua 
demanda.  

C. Fortalece a ação que se tem em comum, 
profissional, usuário e instituição; o que é 
fundamental é que se construa um trabalho 
para o usuário, de modo que ele receba tudo 
que necessita sem precisar fazer grandes 
esforços. 

D. Permite compartilhar as demandas 
institucionais, garantido a cada 
sujeito/instituição sua esfera de comando e 
potencial de ação, numa correlação de 
forças em que os possuidores dos maiores 
recursos tomem as decisões em função do 
coletivo. 

E. Todas as alternativas estão corretas. 

QUESTÃO 18  

Sobre os modelos de atenção à saúde no Sistema 
Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que:  

A. Cada doença tem um nível de atenção à 
saúde (primária, média complexidade e alta 
complexidade) predeterminada. 

B. Fundamentam-se em regionalização, 
integralização e terceirização dos serviços. 

C. Foram implantados com vistas ao 
atendimento das Doenças de Notificação 
Compulsória (DNC). 

D. Os serviços de atenção primária são as 
únicas portas de entrada no sistema SUS. 

E. Fundamentam-se em regionalização e 
integração dos serviços interfederativos. 
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QUESTÃO 19  

A educação em saúde, segundo o Sistema Único de 
Saúde (SUS), 

A. É o objetivo de um Programa destinado a 
capacitar trabalhadores da saúde para a 
utilização adequada de equipamentos 
usados em serviços de saúde. 

B. Está prevista em legislação, mas ainda não 
existe uma secretaria de gestão relacionada 
a essa área. 

C. Restringe-se a um compromisso de buscar 
alternativas para os problemas relacionados 
a não valorização dos trabalhadores da 
saúde. 

D. Refere-se à qualificação de trabalhadores da 
saúde e, ainda, à promoção de hábitos 
saudáveis aos usuários do SUS. 

E. Prevê atividades exclusivas dos 
trabalhadores da saúde para atendimento da 
população. 

QUESTÃO 20  

O sistema de planejamento do Sistema Único de 
Saúde (SUS) pressupõe: 

A. Que as peculiaridades, necessidades e 
realidades de saúde do país sejam 
homogeneizadas e contempladas dentro de 
um documento igual para todos os estados. 

B. Que a esfera federal de gestão realize todo 
o planejamento e a regionalização das 
ações fique a cargo dos estados e 
municípios. 

C. Que cada esfera de gestão (municipal, 
estadual e federal) realize o seu 
planejamento. 

D. Instrumentos de planejamento de 
centralização: plano diretor, Plano Diretor de 
Investimento (PDI) e Programação Pactuada 
e Integrada da atenção em saúde (PPI). 

E. Plano Federal Bienal de Saúde, instrumento 
básico que norteia a programação bienal 
das ações e serviços de saúde prestados. 

 

 


