
                  Pontifícia Universidade Católica do Paraná   
                      Processo Seletivo de Residênc ia Multiprofissional  
   

 

 
20 de Janeiro de 2013 

 

Programa de Residência Multiprofissional em: 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 

 
1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 50. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os 

fiscais não poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta 
- Preencher totalmente o espaço           correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta. 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão. 
  

 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS. 
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1. A gestão municipal de saúde, no gerenciamento do 

cuidado resolutivo e integral, utiliza instrumentos de 
integração dos serviços de saúde que permitem o 
atendimento em tempo e modo oportunos. 
Consideram-se como instrumentos de integração dos 
serviços os seguintes dispositivos: 

 
I. Piso da atenção Básica (PAB) garantindo a 

referência e contrarreferência. 
II.  Central de regulação responsável pela marcação 

de consultas, exames especializados, controle de 
leitos, internações e urgência e emergência, a 
partir de sistema on-line ou outro mecanismo de 
classificação de risco e vulnerabilidade. 

III.  Veículos em boas condições de uso, 
manutenção e segurança, com motorista, para 
realização das atividades externas programadas 
dos profissionais das equipes da Unidade Básica 
de Saúde. 

IV.  Monitoramento das filas de espera para atenção 
especializada. 

V. Institucionalização de plano de carreiras, cargos 
e salários aos profissionais de saúde, nas 
instituições vinculadas ao SUS. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

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

2. As diretrizes para organização da Rede de Atenção à 
Saúde (RAS), no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
como estratégia para superar a fragmentação da 
atenção e da gestão nas regiões de saúde, têm o 
objetivo de assegurar ao usuário as ações e serviços 
de saúde com efetividade e eficiência.  
A respeito das Redes de Atenção à Saúde, é 
CORRETO afirmar: 

 
A) A Atenção Primária à Saúde constitui o 

primeiro contato de indivíduo, famílias e 
comunidades com o sistema de saúde, 
constituídas de equipe multidisciplinar, 
integrando, coordenando o cuidado e 
atendendo as suas necessidades de saúde.  

B) A RAS fundamenta-se nas ações curativas e 
reabilitadoras, com financiamento baseado em 
séries históricas de procedimentos realizados 
em pontos de atenção. 

C)  A organização dos serviços é de forma 
hierárquica organizada por ponto de Atenção à 
Saúde para as condições agudas e para os 
eventos de agudização das condições 
crônicas.  

D) A população de responsabilidade da RAS vive 
em território sanitário definido por lógica 
politico-administrativa.  

E) A participação social é passiva por meio de 
conselhos de saúde, e a comunidade é vista 

como cuidadora que recebe prescrições dos 
profissionais de saúde.  
 

3. O Sistema de Informação em saúde é um 
instrumento vital para o funcionamento e organização 
dos serviços, pois subsidia a tomada de decisões de 
forma ágil para as medidas de controle de doenças, o 
planejamento e avaliação das ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde.  
Considere as afirmativas a respeito do Sistema de 
Informação em Saúde. 

 
I. Obrigatoriedade de alimentação semestral e 

sistemática dos Sistemas da Atenção à Saúde 
por parte dos municípios, dos Bancos de Dados 
Nacionais de Informação. Assim, o não repasse 
da informação com regularidade implicará na 
suspensão da transferência dos recursos do Piso 
de Atenção Básica. 

II. Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) 
é um instrumento gerencial dos Sistemas Locais 
de Saúde e do monitoramento das ações da 
Estratégia Saúde da Família com a finalidade de 
obter informações sobre cadastros de famílias, 
condições de moradia, saneamento, situação de 
saúde, produção e composição das equipes de 
saúde.  

III. O Sistema de Informação de Agravos Notificáveis 
(SINAN) utiliza como referência as doenças de 
notificação obrigatória a partir das fichas de 
notificações e investigação de agravos com a 
finalidade de controle e auditoria dos serviços de 
saúde. 

 
 É correto o que se afirma APENAS  em: 

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

As questões de números 4 e 5 referem-se à 
Norma Regulamentadora NR 32 - SEGURANÇA E 
SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE 
SAÚDE, que tem por finalidade estabelecer as 
diretrizes básicas para a implementação de 
medidas de proteção à segurança e à saúde dos 
trabalhadores dos serviços de saúde, bem como 
daqueles que exercem atividades de promoção e 
assistência à saúde em geral. 

 
4. A respeito de emissão da Comunicação de Acidente 

de Trabalho (CAT) em situações de riscos biológicos, 
assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 

acidente envolvendo riscos biológicos, apenas 
quando houver o  afastamento do trabalhador. 

B) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 
acidente envolvendo riscos biológicos, 
somente quando não houver o afastamento do 
trabalhador. 
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C) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 
acidente envolvendo riscos biológicos com ou 
sem afastamento do trabalhador. 

D) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 
acidente envolvendo riscos biológicos após a 
comprovação de contaminação por agentes 
biológicos. 

E) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 
acidente envolvendo riscos biológicos apenas 
se houver requerimento administrativo 
assinado pelo empregador. 

 
5. Em relação à vacinação dos trabalhadores em saúde 

pode-se afirmar que:  
 

I. A todo trabalhador dos serviços de saúde deve 
ser fornecido, gratuitamente, programa de 
imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B 
e os estabelecidos no Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional, com comprovante 
e registro no prontuário clínico individual do 
trabalhador, das vacinas recebidas. 

II. Sempre que houver vacinas eficazes contra 
outros agentes biológicos a que o trabalhador 
está, ou poderá estar, exposto, o empregador 
pode fornecê-las, mas com oneração ao 
trabalhador.  

III. O empregador deve fazer o controle da eficácia 
da vacinação sempre que for recomendado pelo 
Ministério da Saúde e seus órgãos, e 
providenciar, se necessário, seu reforço.  

IV. O empregador deve assegurar que os 
trabalhadores sejam informados das vantagens e 
dos efeitos colaterais, assim como dos riscos a 
que estarão expostos por falta ou recusa de 
vacinação, devendo, nestes casos, guardar 
documento comprobatório e mantê-lo disponível 
à inspeção do trabalho.  

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

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

6. Em todo o mundo, a proporção de pessoas com 60 
anos ou mais está crescendo mais rapidamente que 
a de qualquer outra faixa etária. Entre 1970 e 2025, 
espera-se um crescimento de 223 %, em torno de 
694 milhões, no número de pessoas mais velhas. Em 
2025, existirá um total de aproximadamente 1,2 
bilhões de pessoas com mais de 60 anos. Até 2050 
haverá dois bilhões, sendo 80% nos países em 
desenvolvimento. (OPS, 2005) 
Essas mudanças confirmam necessidades e 
demandas de serviços sociais e de saúde com novas 
exigências que requerem um planejamento inovador 
e reformas políticas substanciais.  No planejamento 
em saúde os indicadores demográficos e 
epidemiológicos constituem um dos principais 
componentes na análise da situação de saúde para o 
apoio à tomada de decisões e o desenvolvimento de 
ações em saúde. 

Considere as afirmativas abaixo a respeito dos 
indicadores de saúde no Brasil: 

 
I. Redução da morbidade das doenças infecciosas 

e parasitárias, deixando de constituir em 
problema de saúde pública. 

II. Redução da fecundidade no país nas últimas 
décadas, principalmente a partir de 1967, pela 
implantação do Programa Nacional de Controle 
de Natalidade do Ministério da Saúde. 

III. Aumento das doenças crônicas, como 
cardiopatia, diabetes, câncer e depressão, esta 
particularmente considerada como uma das 
principais causas de morte e invalidez no país. 

IV. Redução das prevalências de desnutrição e o 
aumento da obesidade, consolidando-se como o 
agravo nutricional mais importante. 

V. Baixa razão de masculinidade em grupos etários 
mais velhos, fenômeno que se denomina 
feminização do envelhecimento. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

 
A) I, II e III. 
B) II, III e IV. 
C) II, III e V. 
D) I, III e V. 
E) III, IV e V. 
 

7. Processo desenvolvido em uma perspectiva 
dialógica, emancipadora, participativa, criativa e que 
contribui para a autonomia do usuário, no que diz 
respeito à sua condição de sujeito de direitos e autor 
de sua trajetória de saúde e doença; e autonomia dos 
profissionais diante da possibilidade de reinventar 
modos de cuidado mais humanizados, 
compartilhados e integrais é a conceituação de: 

 
A) Educação em Saúde. 
B) Informação em Saúde. 
C) Territorialização. 
D) Equidade. 
E) Integralidade. 

 
8. O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas 

institucionais, pactuado entre as três esferas de 
gestão (União, estados e municípios) do Sistema 
Único de Saúde, com o objetivo de promover 
inovações nos processos e instrumentos de gestão. 
Sua implementação se dá por meio da adesão de 
municípios, estados e União ao Termo de 
Compromisso de Gestão, renovado anualmente e 
que estabelece metas e compromissos para cada 
ente da federação.  
Em relação às três dimensões para implantação do 
Pacto tem-se: 

 
I. As prioridades do  Pacto pela Vida envolvem: a 

saúde do idoso; o controle do câncer do colo do 
útero e da mama;  a redução da mortalidade 
infantil e materna; o fortalecimento da capacidade 
de resposta às doenças emergentes e endemias, 
com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, 
malária e influenza; a promoção da Saúde;  e o 
fortalecimento da Atenção Básica. 
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II. A Carta dos direitos dos usuários do SUS é uma 
das iniciativas atingidas pelo  Pacto em Defesa 
do SUS.  

III. O Pacto de Gestão estabelece diretrizes para a 
gestão do sistema nos aspectos, entre outros,  
da: descentralização; regionalização; e 
participação e controle social.  

IV. O monitoramento dos Pactos é orientado pelos 
indicadores, objetivos, metas e responsabilidades 
que compõem o Termo de Compromisso de 
Gestão.  

 
 Está(ão) CORRETA(S):   

 
A) Apenas I, II e IV. 
B) Apenas II, III e IV. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas I, II, III e IV. 
E) Apenas II e IV. 
 

9. Em relação à Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa pode-se afirmar que:  

  
I. Sua finalidade primordial é recuperar, manter e 

promover a autonomia e a independência dos 
indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas 
e individuais de saúde para esse fim, em 
consonância com os princípios e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde. 

II. As diretrizes da Política Nacional de saúde da 
Pessoa Idosa incluem, entre outras: promoção do 
envelhecimento ativo e saudável; estímulo às 
ações intersetoriais, visando à integralidade da 
atenção  e atenção integral, integrada à saúde da 
pessoa idosa. 

III. A caderneta de saúde da pessoa idosa; o 
programa nacional de formação de cuidadores de 
idosos dependentes na rede de Escolas Técnicas 
do SUS e fomento ao acesso e uso racional de 
medicamentos correspondem a estratégias da 
Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. 

IV. As diretrizes estabelecidas na referida Política 
implicam no desenvolvimento de um amplo 
conjunto de ações, que requerem o 
compartilhamento de responsabilidades com 
outros setores como: educação; previdência 
social; sistema único de assistência social; 
trabalho e emprego; desenvolvimento urbano, 
transporte; justiça e direitos humanos; ciência e 
tecnologia e esporte e lazer. 

 
Está(ão) CORRETA(S):   

 
A) Apenas I, II e IV. 
B) Apenas II, III e IV. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e IV. 
E) Apenas I, II, III e IV. 
 

10. Em relação à Política Nacional de Humanização 
(PNH) pode-se afirmar que:  

 
I. A humanização do Sistema Único de Saúde se 

operacionaliza com o trabalho em rede com 

equipes multiprofissionais; com atuação 
transdisciplinar; com o mapeamento, a análise e 
o atendimento de demandas e interesses dos 
diferentes sujeitos do campo da saúde. 

II. Uma das orientações gerais da Política Nacional 
de Humanização é a construção de autonomia e 
protagonismo dos sujeitos e coletivos implicados 
na rede do SUS. 

III. Um dos parâmetros para implementação de 
ações da PNH na atenção hospitalar é a garantia 
de visita aberta, da presença do acompanhante e 
de sua rede social. 

IV. A indissociabilidade entre atenção e gestão 
envolve a integralidade do cuidado e integração 
dos processos de trabalho. 

 
 Está(ão) CORRETA(S):   

 
A) Apenas I, II e IV. 
B) Apenas II, III e IV. 
C) Apenas I, II, III e IV. 
D) Apenas I e III. 
E) Apenas II e IV. 
 

11. Em relação às práticas de Educação em Saúde 
afirma-se que: 

 
I. As práticas ideais a serem adotadas são aquelas 

de caráter prescritivo de comportamentos ideais. 
II. As práticas ideais são aquelas que valorizam o 

olhar reducionista a respeito dos determinantes e 
condicionantes do processo saúde-doença. 

III. As práticas ideais são aquelas que promovem o 
diálogo para a autonomia do sujeito bem como a 
emancipação de grupos populacionais. 

IV. As práticas ideais são aquelas que 
problematizam a realidade, tomada como 
referência, e apresenta-se como um dispositivo 
de crítica social das realidades de vida dos 
indivíduos e das coletividades. 

V. As práticas ideais são aquelas que adotam a 
concepção positivista para a educação, 
transmitindo e prescrevendo hábitos e costumes 
necessários para se obter saúde. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em:  

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

12. Aos princípios básicos e diretrizes do Sistema Único 
de Saúde (SUS), estabelecidos pelo Art. 198 da 
Constituição Federal de 1988, incluem-se: 

 
I. Descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo. 
II. Atendimento integral, com prioridades para as 

atividades assistenciais.  
III. Participação da comunidade somente no nível 

local. 
IV. Atendimento especializado e participativo. 
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V. Atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas. 

 
 Está(ão) correta(s)  APENAS  a(s) opção(ões):   

 
A) I, II e IV. 
B) I e V. 
C) II, III e IV. 
D) I e III. 
E) II, IV e V. 
 

13. Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), pode-
se afirmar que: 

 
I. Compreende um conjunto de ações e serviços, 

prestados por órgãos e instituições públicas, nas 
três esferas de governo, da Administração direta 
e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 
Público. 

II. Entre seus objetivos está a identificação e 
divulgação dos fatores condicionantes e 
determinantes da saúde. 

III. A  iniciativa privada poderá participar do Sistema 
Único de Saúde,  em caráter complementar. 

IV. Um dos campos de atuação SUS envolve a 
fiscalização e o controle de serviços, produtos e 
substâncias de interesse para a  Saúde.  

 
Está(ão) CORRETA(S):   

 
A) Apenas I, II e IV. 
B) Apenas II, III e IV. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e IV. 
E) Apenas I, II, III e IV. 
 

14. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa  
envolve responsabilidades institucionais cabendo aos 
gestores do Sistema Único de Saúde, em todos os 
níveis, e de forma articulada, prover os  meios e atuar 
para viabilizar o alcance do propósito desta Política.  
Entre as diretrizes para implantação desta política, 
tem-se: 

 
I. A promoção do envelhecimento ativo implica em 

ações para  manter a capacidade funcional e a 
autonomia do idoso; em reconhecer os direitos 
das pessoas idosas; e em princípios de 
independência, participação, dignidade, 
assistência e autorrealização. 

II. O atendimento acolhedor e resolutivo à pessoa 
idosa, baseado em critérios de risco.  

III. Uma prática de cuidados com abordagem global, 
interdisciplinar e multidimensional, considerando  
a interação entre os fatores físicos, psicológicos e 
sociais que influenciam a  saúde dos idosos e o 
ambiente em que está inserido. 

IV. O enfrentamento de fragilidades, da pessoa 
idosa, da família e do sistema de saúde e a 
promoção da saúde e da integração social em 
todos os níveis de atenção são os dois grandes 
eixos norteadores para a integralidade de ações. 

 
Está(ão) correta(s) SOMENTE a(s) afirmativas():  

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

15. Os indicadores de saúde tem como objetivo analisar 
a situação de saúde. Podem ser estar relacionados 
diretamente à saúde de indivíduos ou de uma 
população; às condições do meio ambiente  que 
influenciam no estado de saúde; e aos serviços de 
saúde.  
Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir: 

 
I. Os indicadores de saúde são fundamentais para 

o planejamento em saúde e formulação de 
políticas públicas. 

II. Os indicadores de saúde servem apenas para 
avaliar o nível de vida de uma população.  

III. Taxa de mortalidade e taxa de incidência medem, 
respectivamente, o risco de uma população 
morrer e  adoecer. 

IV. A mortalidade proporcional com 50 anos ou mais 
de idade, também chamado Indicador de 
Swaroop e Uemura, auxilia na análise das 
condições de saúde. Quanto maior o seu valor, 
significa que  morreram mais pessoas e piores 
são as condições de saúde. 

 
É correto o que se afirma SOMENTE nas afirmativas: 

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

 
16. As ações e serviços públicos de saúde integram uma 

rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, organizado de acordo com as 
seguintes diretrizes: 

 

I. Descentralização, com direção única em cada 
esfera de governo. 

II. Atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais. 

III. Participação da comunidade. 
IV. Fiscalização permanente por parte do tecido 

social. 
V. Financiamento direto por parte das esferas de 

governo e indireto, primordialmente por meio de 
fundos privados de investimentos e parcerias 
público-privadas (PPP). 

 
Estão CORRETAS as opções: 

 
A) Apenas I, III e V. 
B) Apenas I, II e III. 
C) I, II, III e IV. 
D) Apenas II, IV e V. 
E) Apenas II, III, IV e V. 
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17. Ao longo do tempo o processo saúde-doença foi 
interpretado de diversas maneiras, do “mágico ao 
social”, com algumas teorias interpretativas como da 
unicausalidade, multicausalidade e determinação 
social.  Em relação à determinação social do 
processo saúde-doença, pode-se afirmar: 

 
I. A inserção do indivíduo na sociedade, renda, 

educação, moradia, relações sociais e familiares 
influenciam no aparecimento de riscos de 
adoecer e morrer. 

II. Entende que a doença surge em decorrência da 
inserção do indivíduo na sociedade, mas pode 
ser controlada apenas com intervenções 
individuais. 

III.  As condições de trabalho interferem no processo  
saúde-doença do trabalhador, podendo colocá-lo 
em situações de risco à sua saúde. 

IV. Desconsidera a interferência do saneamento no 
processo-saúde doença, em detrimento das 
relações sociais do indivíduo. 
 

Está(ão) correta(s)  APENAS  a(s) afirmativa(s):   
 

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

18. Entre os métodos utilizados para planejar as ações 
de saúde, tem-se o planejamento estratégico 
situacional (PES), proposto por Matus, voltado para a 
resolução de problemas.  
Quanto ao PES, pode-se afirmar que: 

 
I. A ação é centrada na governabilidade do ator 

social. 
II. Compreende quatro (4) momentos: explicativo, 

normativo, estratégico e tático-operacional. 
III. O sujeito que planeja não faz parte da realidade 

dos atores envolvidos no processo. 
IV. Considera a existência de conflitos e relações de 

poder  entre os atores sociais. 
 

É correto o que se afirma SOMENTE em: 
 

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

 
19. Em relação à vigilância em saúde: 
 

I. O conceito de vigilância em saúde surge no 
Brasil, na década de 1990 na reestruturação 
de secretarias estaduais e municipais de 
saúde, unificando administrativamente as 
vigilâncias epidemiológica, sanitária e de 
saúde do trabalhador. 

II. Envolve apenas ações no setor saúde, voltadas 
principalmente à cura e reabilitação. 

III. Possibilita rearticular saberes e práticas 
sanitárias que contribuem para consolidar os 
princípios do SUS. 

IV. É fundamentada em várias disciplinas, tais como 
epidemiologia, ciências sociais, geografia crítica. 

 
É correto o que se afirma SOMENTE em: 

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

20. As políticas públicas formam um conjunto de ações 
públicas que têm como objetivos e funções:  

 
I. Atender às necessidades de apenas um 

segmento da sociedade, com função 
redistributiva. 

II. Trabalhar apenas com a coletividade e promover 
proteção a todos. 

III. Atender às necessidades individuais e coletivas e  
promover políticas redistributivas. 

IV. Garantir a articulação entre o indivíduo e a 
sociedade. 

V. Articular a sociedade com o Estado. 
 

É correto o que se afirma  APENAS  em:   
 

A) I e II.  
B) II e IV.  
C) I, II e V. 
D) III e V.  
E) II, III e IV. 

 
21. Profissionais de Educação Física utilizam termos e 

definições específicos para a área de conhecimento. 
Porém, muitas vezes esses termos ou definições são 
utilizados de forma errônea como sinônimos. 
Entender de forma clara os significados e conceitos 
atribuídos a estes termos é fundamental para uma 
intervenção profissional adequada. Sobre estes 
conceitos, considere as afirmativas a seguir: 

 
I. A aptidão física pode ser considerada em relação 

aos componentes relacionados à saúde e ao 
desempenho atlético (performance). Fazem parte 
dos componentes da aptidão física relacionada à 
saúde apenas a flexibilidade, força/resistência e 
medida de pressão arterial. 

II. Pode-se definir atividade física como todo o 
movimento corporal produzido pela musculatura 
esquelética que resulte em dispêndio energético 
acima dos níveis de repouso. 

III. O conceito de qualidade de vida é multifatorial e 
subjetivo. Assim, qualidade de vida é 
determinado apenas pela ausência de doenças. 

IV. Atividades físicas que realizadas de forma 
planejada, sistemática e repetitiva, com o objetivo 
de aperfeiçoar ou manter um ou mais 
componentes da aptidão física, são 
caracterizadas como exercício físico. 
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Está(ão) correta(s) APENAS: 
 

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

22. A prática de atividade física pode ser entendida por 
meio da análise dos seus diferentes domínios: lazer, 
ocupação, tarefas domésticas e deslocamento. 
Assim, as intervenções em atividade física devem ser 
específicas para cada domínio, a fim de proporcionar 
maior efetividade e maior chance de sucesso. Neste 
sentido, considere as afirmações: 

 
I. Aumentar o tempo destinado à atividade física de 

lazer na população é uma das prioridades dos 
gestores em saúde. 

II. O profissional de Educação Física, em conjunto 
com a equipe multidisciplinar, deve procurar 
aumentar apenas o tempo destinado às 
atividades laborais (ocupação), para assim 
garantir maiores níveis de atividade física. 

III. Na população de idosos, atividades físicas de 
intensidade leve, como a caminhada, não são 
importantes, pois não promovem benefícios para 
a saúde desta população. 

IV. Desenvolver estratégias para melhorar a 
qualidade do ambiente, como possuir boas 
calçadas, maior segurança nos bairros, pode 
estimular a atividade física de lazer e de 
deslocamento. 

 
É correto o que se afirma SOMENTE em:  

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

23. Uma das ações chave da Política Nacional de 
Promoção da Saúde é a Vigilância de Doenças 
Crônicas por meio de inquérito telefônico (VIGITEL), 
incluindo diversas questões relacionadas à saúde da 
população.  
Sobre este tema, considere as afirmativas a seguir: 

 
I. A coleta das informações via VIGITEL inclui 

amostras de todos os municípios brasileiros com 
mais de 500 mil habitantes. 

II. O VIGITEL inclui somente amostras das capitais 
dos estados brasileiros e do Distrito Federal. 

III. O VIGITEL teve sua primeira versão publicada na 
década de 1980. Deste então, a cada cinco anos, 
a pesquisa é refeita, e é possível observar a 
tendência de uma série de indicadores de saúde. 

IV. Em relação à prática de atividades físicas, o 
VIGITEL avalia somente a prática de atividade 
física no contexto do trabalho e nas atividades de 
deslocamento. 

 
Está(ão) correta(s) SOMENTE:  

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

24. Promover um estilo de vida é uma das prioridades 
dos órgãos de gestão em Saúde Pública para 
prevenir a obesidade e outras doenças crônicas não 
transmissíveis. Neste sentido, idosos são orientados 
a manter-se fisicamente ativos.  
Sobre este tema, considere as afirmações: 

 
I. As recomendações atuais do Colégio Americano 

de Medicina do Esporte (ACSM) enfatizam que 
idosos devem participar de atividades de 
intensidade moderada por, no mínimo, 30 
minutos em cinco ou mais dias por semana ou 
atividades vigorosas por, no mínimo, 20 minutos 
em três ou mais dias por semana. 

II.  Indivíduos idosos devem participar de atividades 
de intensidade leve por, no mínimo, 10 minutos 
em seis ou mais dias por semana. 

III.  Além das recomendações gerais de atividade 
física, para idosos, recomenda-se que neste 
grupo benefícios adicionais podem ser obtidos 
com a inclusão de atividades físicas que 
envolvam força/resistência muscular e 
flexibilidade, por pelo menos 3 vezes na semana. 

IV.  São considerados sedentários os idosos que 
realizam menos de 150 minutos de atividade 
física durante uma semana habitual. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

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

25. Para um acompanhamento mais eficiente das 
intervenções, é necessário avaliar periodicamente as 
alterações no nível de atividade física dos sujeitos 
envolvidos na intervenção. Deste modo, é necessário 
utilizar métodos de avaliação da atividade física que 
sejam confiáveis (válidos e fidedignos). Assim, 
considere as afirmações a seguir: 

 
I. A observação direta sistemática não é um 

método válido para avaliar o nível de atividade 
física, pois apresenta um elevado grau de 
subjetividade e não permite realizar a 
padronização entre observadores. 

II. A utilização de contadores mecânicos 
(pedômetros) representa um medida confiável de 
atividade física, sendo o maior benefício a 
possibilidade de identificar a intensidade da 
atividade física realizada. 

III. A aplicação de questionários padronizados é uma 
forma eficiente, rápida e de baixo custo, que 
permite identificar na maior parte dos casos, tipo, 
volume e intensidade da atividade física. 
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IV. A medida de atividade física por meio de 
acelerômetros tem sido muito utilizada por 
profissionais de Educação Física. Esse 
equipamento permite estimar o tempo total de 
atividade física, assim como identificar o tempo 
gasto em atividades leves, moderadas e 
vigorosas. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em:  

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

26. Para obter medidas válidas e consistentes de 
atividade física é necessário utilizar 
métodos/instrumentos que sejam amplamente 
testados e que apresentem valores válidos para que 
se possam estimar as prevalências de indivíduos 
ativos em subgrupos e populações.  
Sobre este tema, considere as afirmações: 

 
I. A validade representa o grau em que o 

teste/instrumento ou uma estimativa baseada 
nele é capaz de determinar o valor verdadeiro do 
que está sendo mensurado. 

II. A fidedignidade expressa a capacidade do 
teste/instrumento de produzir resultados 
consistentes (preciso). 

III. Os melhores métodos para avaliar a atividade 
física são aqueles com alto grau de validade, 
mesmo que apresentem baixo grau de 
fidedignidade. 

IV. Alguns testes/instrumentos de medida de 
atividade física são oriundos de países Europeus, 
ou da América do Norte. Assim, antes de ser 
aplicado na população brasileira, é necessário 
que seja realizada a tradução e adaptação ao 
contexto local e que seus indicadores de validade 
e fidedignidade sejam testados. 

 
Está(ão) correta(s) SOMENTE:  

 
A) II. 
B) II e IV. 
C) I, II e IV. 
D) I. 
E) I e IV. 
 

27. Em relação aos determinantes da atividade física, 
pode-se afirmar que: 

 
I. No Brasil, a proporção de homens adultos 

fisicamente ativos no domínio de lazer é maior 
quando comparado com mulheres da mesma 
faixa etária. 

II. Indivíduos com menor condição socioeconômica 
são menos ativos do que seus pares de condição 
econômica elevada no domínio de lazer. 

III. Para um melhor entendimentos os determinantes 
da atividade física podem ser identificados como 

determinantes: biológico-demográficos, pessoais, 
sociais e ambientais. 

IV. A percepção de maior apoio social para realizar 
atividade física não está associada ao fato de o 
indivíduo ser mais ativo fisicamente. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

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

28. As intervenções multidisciplinares procuram atender 
a uma demanda crescente na Promoção da Saúde 
geral das populações. O profissional de Educação 
Física tem como papel fundamental atuar junto à  
equipe multidisciplinar com o objetivo de promover a 
atividade física e analisar o impacto deste aumento 
nas condições de saúde dos indivíduos e 
comunidades.  
Sobre este tema, considere as afirmações a seguir: 

 
I. A atividade física regular melhora a qualidade e a 

expectativa de vida de indivíduos idosos. 
II. Um programa de atividade física para o idoso 

deve ser precedido de uma avaliação médica e 
contemplar os diferentes componentes da aptidão 
física relacionada à saúde. 

III. Órgãos de Saúde Pública, instituições científicas, 
entidades não governamentais e a mídia devem 
divulgar o conceito de que atividade física é 
fundamental para a promoção da saúde do idoso. 

IV. Ações para promover a atividade física em 
idosos, junto às Unidades Básicas de Saúde, 
devem centrar esforços em ações 
individualizadas e pontuais, apenas. 

 
Está(ão) correta(s) SOMENTE a(s) afirmativa(s): 

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

29. Os riscos para a saúde, particularmente os de 
natureza cardiovascular, decorrentes do exercício 
moderado, são baixos e podem torna-se ainda 
menores por meio da avaliação pré-participação 
criteriosa. O Questionário de Prontidão para 
Atividade Física (PAR-Q) tem sido sugerido como 
padrão mínimo de avaliação pré-participação.  
Sobre o tema considere as afirmações a seguir: 

 
I. O PAR-Q é constituído por 10 questões de escala 

dicotômica (sim/não), que permite verificar a 
percepção de motivação para a atividade física 
dos indivíduos. 

II. Todos os indivíduos que responderem “sim” a 
pelos menos 3 (três) itens do instrumento 
necessitam realizar um teste cardiorrespiratório 
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de esforço máximo, antes de iniciar o programa 
de atividade física. 

III. Aqueles indivíduos que responderem “sim” a pelo 
menos um dos itens do instrumento somente 
poderão realizar atividades leves sob a 
supervisão médica. 

IV. Todos os indivíduos que indicaram “sim” para 
pelo menos um dos itens do instrumento devem 
ser orientados a procurar uma avaliação médica 
sobre a condição de saúde, antes de iniciarem o 
programa de atividade física com intensidade 
moderada. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

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

30. De modo geral, as pesquisas científicas têm 
suportado que indivíduos fisicamente ativos 
apresentam melhores indicadores de saúde do que 
sujeitos sedentários ou pouco ativos. Sobre esta 
questão considere as afirmativas a seguir: 

 
I. No Brasil, as doenças crônicas não 

transmissíveis atingem principalmente as 
pessoas com maior nível econômico, que são 
principalmente usuários dos serviços privados de 
saúde, ou seja, não tem sido comum o 
tratamento de doenças crônicas não 
transmissíveis pelo Sistema Único de Saúde. 

II. Importantes estudos epidemiológicos foram 
publicados principalmente a partir da segunda 
metade do século XX. A maior parte destes 
estudos observou que a prática de atividades 
físicas tem importante relação com doenças 
infectocontagiosas, como dengue, malária e 
tuberculose. 

III. O Brasil vem passando por um importante 
processo de transição demográfica, o que resulta 
no envelhecimento populacional, causado 
principalmente pela diminuição do número de 
filhos por mulher e o aumento na expectativa de 
vida da população. 

IV. A importância da prática de atividade física, 
enquanto fator de saúde pública está relacionado 
à mudança nos padrões epidemiológicos 
brasileiros. Atualmente, as doenças crônicas não 
transmissíveis são consideradas importantes 
problemas de saúde pública e sabe-se que a 
atividade física é fator de proteção para estas 
doenças. 

 
Está(ão) correta(s) SOMENTE a(s) afirmativa(s): 
 

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

31. A percepção de autoeficácia para a atividade física é 
um dos elementos chaves da teoria socioecológica. 
Estudos sobre esta variável indicam que a percepção 
de confiança sobre um comportamento pode 
determinar a sua adoção e manutenção.  
Sobre este tema, considere as afirmações a seguir: 

 
I. Desenvolver estratégias para elevar a 

autoeficácia pode diminuir os efeitos negativos de 
sentimentos como ansiedade e estresse e 
potencializar a intenção de realizar atividade 
física. 

II. Os indivíduos que apresentam baixa percepção 
para atividade física não necessitam ser 
estimulados, pois já possuem aptidão para se 
tornarem fisicamente ativos. 

III. Intervenções para elevar a autoeficácia devem 
basear-se em estratégias pautadas apenas no 
indivíduo, uma vez que se trata de uma variável 
individual, não tendo o contexto (ambiente) um 
papel relevante. 

IV. O profissional de Educação Física necessita 
conhecer o nível de autoeficácia dos indivíduos, 
pois este é um importante indicador de aderência 
e manutenção nos programas de atividade física. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em:  

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

32. Programas de promoção de um comportamento 
fisicamente ativo necessitam considerar uma séries 
de questões que incluem as condições individuais e 
contextuais (sociais e políticas) dos participantes. 
Deste modo, programas utilizam diversos modelos 
teóricos aplicados em Promoção da Saúde para 
entender o comportamento relacionado à atividade 
física. Em relação a estes modelos, pode-se afirmar 
que: 

 
I. Os modelos ecológicos partem do princípio de 

que um comportamento é determinado por 
múltiplos níveis de influência, incluindo aspectos 
pessoais, sociais, ambientais, comunitários e 
políticos. 

II. Modelos teóricos baseados na ideia do 
comportamento planejado preconizam que o 
apoio social e normas sociais estabelecem o 
comportamento. 

III. Os modelos teóricos são apenas ideias da 
realidade, porém não possuem aplicação direta 
em intervenções em atividade física. 

IV. O modelo transteorético é baseado na percepção 
de barreiras pessoais, sociais e ambientais para 
a atividade física. 

É correto o que se afirma SOMENTE em:  
 

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

33. O modelo Estágios de Mudança do Comportamento 
(EMC), também denominado transteorético, 
considera que os indivíduos se movem numa série de 
estágios em suas tentativas de adotar ou não um 
determinado comportamento.  
Sobre este tema, considere as afirmações a seguir: 

 
I. A identificação dos Estágios de Mudança de 

Comportamento para atividade física em uma 
população pode ser considerado um dos passos 
iniciais no processo de desenvolvimento de 
estratégias de intervenção, pois, para cada 
estágio encontrado, esforços específicos podem 
ser empregados. 

II. Profissionais de Educação Física que atuam no 
Sistema Único de Saúde, devem utilizar a 
classificação dos Estágios de Mudança de 
Comportamento como uma forma de classificar e 
separar os indivíduos em grupos específicos. 

III. O estágio de preparação refere-se ao indivíduo 
que não tem a intenção de praticar atividade 
física. 

IV. Indivíduos que se encontram no estágio de ação 
caracterizam-se pela mudança de 
comportamento existente, mas o tempo de 
prática de atividade física é inferior a seis meses. 

 
Está(ão) correta(s) SOMENTE a(s) afirmativa(s): 

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

34. Uma correta orientação da prescrição do exercício 
físico depende, em grande parte, de uma adequada 
estratificação do risco (triagem pré-participação) para 
participar do programa de atividade física.  
Sobre os procedimentos de triagem pré-participação, 
assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Um dos instrumentos mais utilizados em todo o 

mundo e que tem sido indicado para avaliar se 
as pessoas precisam ou não procurar um 
médico antes de iniciarem a prática de 
exercícios físicos é o Questionário de 
Prontidão para a Atividade Física, criado pelo 
Ministério da Saúde do Canadá. 

B) Para que o profissional sinta-se seguro na 
prescrição do exercício físico, o atestado 
médico deve ser obrigatório em todos os 
casos. Caso o indivíduo não tenha acesso ao 
atestado médico, é melhor continuar 
sedentário. 

C) A triagem pré-participação somente é 
importante para os indivíduos que forem 
realizar atividades física de intensidade 
vigorosa. 

D) A triagem pré-participação é fundamental para 
determinar o volume do exercício. Porém, não 

é importante para selecionar a intensidade 
deste exercício. 

E) Os procedimentos de pré-participação ao 
exercício físico tornam desnecessários outros 
testes de aptidão física para a adequada 
prescrição do exercício físico. 

 
35. A prática de atividade física é um importante fator 

para prevenção de doenças cardiovasculares. Para 
uma correta prescrição e orientação em relação ao 
risco da atividade física do indivíduo, é necessário 
identificar o número de fatores de risco para doenças 
cardiovasculares que o indivíduo apresenta.  
Sobre este tema, considere as afirmativas a seguir: 

 
I. Todos os indivíduos com menos de 45 anos 

apresentam baixo risco para iniciar um programa 
de atividade física. 

II. Aqueles indivíduos que apresentam dois ou mais 
fatores de risco para doenças cardiovasculares 
são considerados com risco elevado. 

III. Indivíduos que apresentam sinais/sintomas 
sugestivos de doença cardiovascular e pulmonar 
ou com doença cardiovascular, pulmonar ou 
metabólica conhecida, são considerados 
indivíduos com risco moderado para atividade 
física. 

IV. Todos os indivíduos que apresentam elevado 
risco para doenças cardiovasculares são 
orientados a realizar atividades de intensidade 
leve, sem necessidade de outro tipo de avaliação. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em:  

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

36. A capacidade de realizar as atividades normais da 
vida diária em idosos recebe a denominação de 
capacidade funcional. A capacidade funcional é 
primordial para uma vida independente e com 
qualidade. A capacidade funcional possui estreita 
relação com a aptidão física relacionada à saúde, o 
que, no caso dos idosos, inclui além dos 
componentes para as pessoas adultas a: 

 
A) Flexibilidade. 
B) Aptidão motora. 
C) Aptidão muscular. 
D) Composição corporal. 
E) Aptidão cardiorrespiratória. 
 

37. A aplicação de testes de aptidão física em idosos é 
muito importante para avaliar o nível de aptidão inicial 
e monitorar os progressos dos programas com 
exercícios físicos. O teste da marcha estacionária de 
2 minutos da bateria de Rikli e Jones (1999) tem por 
objetivo avaliar a: 

 
A) Flexibilidade dos membros inferiores. 
B) Força dos membros inferiores. 
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C) Endurace aeróbica. 
D) Composição corporal. 
E) Aptidão motora. 
 

38. O propósito de realizar testes de esforço em idosos é 
o mesmo dos adultos, que é o de determinar as 
respostas cardiocirculatórias às cargas de trabalho e 
estabelecer as intensidades apropriadas para a 
prescrição de exercícios.  
Qual das condutas abaixo é sugerida para idosos que 
possuem níveis muito baixos de consumo máximo de 
oxigênio? 

  
A) Substituir a esteira ergométrica pelo 

cicloergômetro. 
B) Reduzir o tempo total do teste. 
C) Utilizar protocolos de testes intermitentes. 
D) Prolongar o aquecimento. 
E) Iniciar o teste com intensidade entre 2 e 3 

equivalentes metabólicos. 
 

39. Para certos indivíduos os riscos na realização de 
testes de esforço superam os benefícios potenciais. 
É muito importante avaliar a relação entre risco e 
benefício antes de decidir se o teste deve ser 
realizado.  
Qual das situações abaixo constitui uma 
contraindicação absoluta para teste de esforço?  

 
A) Hipertensão arterial severa. 
B) Estenose da artéria coronária esquerda 

principal. 
C) Deficiência mental. 
D) Miocardite aguda. 
E) Bradicardia. 
 

40. Os testes de esforço frequentemente utilizados em 
idosos são do tipo submáximo. Apesar de o teste 
submáximo não ser tão preciso quanto o teste de 
esforço máximo, ele representa, com razoável 
precisão, a aptidão do indivíduo e o risco de morte 
por qualquer causa.  
Consideram-se risco de morte por qualquer causa os 
valores de consumo máximo de oxigênio menores do 
que os valores do: 

 
A) Percentil 20. 
B) Percentil 80. 
C) Percentil 30. 
D) Percentil 50. 
E) Percentil 40. 
 

41. A artrite é uma doença comum em pessoas com 
idade avançada e frequentemente provoca-lhes  
preocupação de que a atividade física pode piorar o 
quadro da doença. Evidências científicas indicam que 
tanto os exercícios aeróbicos quanto os exercícios de 
força proporcionam benefícios quando realizados 
com segurança. As atividades a seguir são exemplos 
de atividades seguras para pessoas com artrite nos 
membros inferiores com EXCEÇÃO de: 

 
A) Natação. 
B) Alongamento. 

C) Caminhada. 
D) Resistência muscular. 
E) Corrida. 
 

42. Considere as intercorrências que podem ocorrer em 
pacientes diabéticos como consequência dos 
exercícios físicos: 

 
I. O treinamento resistido intenso pode provocar 

hipoglicemia aguda. 
II. O treinamento resistido leve pode provocar dor 

muscular tardia. 
III. A sudorese e a poliúria podem provocar 

desidratação e comprometer a termorregulação. 
IV. O treinamento resistido pode provocar a 

retinopatia. 
 

É correto o que se afirma APENAS  em: 
 

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

43. Considere as afirmativas a respeito da prescrição de 
exercícios para hipertensos: 

 
I. As atividades devem ter duração superior a 

30 minutos por dia. 
II. A intensidade deve ser > 60% VO2R. 
III. Os exercícios devem se predominantemente 

aeróbicos. 
IV. A frequência deve ser de 3 dias por semana. 

 
É correto o que se afirma APENAS em: 

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

44. Considere como adaptações cardiovasculares ao 
exercício aeróbico de intensidade moderada (≥ 60% 
VO2max.) em indivíduos idosos saudáveis após três 
meses ou mais: 

 
I. Menores aumentos na pressão arterial média 

durante exercícios submáximos. 
II. Diminuição da frequência cardíaca de repouso. 
III. Diminuição da fração sanguínea das 

lipoproteínas de alta densidade. 
IV. Diminuição do tônus vagal. 

 
É correto o que se afirma APENAS em: 

 
A) I e III. 
B) II e IV. 
C) I e II. 
D) I e IV. 
E) II e III. 
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45. A flexibilidade é muito importante para os idosos, pois 
facilita os movimentos e está relacionada com a 
prevenção de lesões.  
Considere as seguintes recomendações para a 
realização de exercícios de flexibilidade. 

 
I. Deve-se utilizar a facilitação neuromuscular 

proprioceptiva a cada 30 dias. 
II. Os intervalos entre exercícios de alongamento 

devem ser entre 30 e 60 segundos. 
III. Deve-se realizar alongamento estático dos 

músculos das principais articulações durante 10 a 
30 segundos. 

IV. Podem-se utilizar exercícios balísticos a cada 15 
dias. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

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

46. Estudos sugerem que os aumentos na força e na 
potência muscular após treinamento resistido em 
idosos são maiores do que os aumentos na massa 
muscular. Considera-se como causas para isto: 

 
I. Melhora no recrutamento das unidade motoras. 
II. Hipertrofia seletiva das fibras do tipo I. 
III. Diminuição da ativação dos grupos musculares 

antagonistas. 
IV. Diminuição na frequência dos estímulos de 

ativação motora. 
 

É correto o que se afirma APENAS  em: 
 

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

47. As evidências sobre os efeitos do treinamento 
resistido no metabolismo de repouso e no sistema 
endócrino não são conclusivas. Contudo, algumas 
alterações podem ser observadas. Qual destas pode 
criar um ambiente favorável para a hipertrofia 
muscular? 

 
A) Diminuição da concentração de cortisol em 

repouso. 
B) Diminuição da concentração da testosterona 

em repouso. 
C) Aumento da oxidação das gorduras em 

repouso. 
D) Aumento das lipoproteínas da alta densidade. 
E) Aumento da taxa metabólica basal. 

 
48. Considere as afirmativas sobre exercício físico e 

envelhecimento. 
 

I. A combinação de exercícios aeróbicos e 
resistidos parece ser mais efetiva do que 
exercícios isolados no combate aos efeitos 
deletérios do estilo de vida sedentário. 

II. Para promover a saúde, qualquer atividade física 
é melhor do que nenhuma. 

III. O processo de envelhecimento pode ser detido 
com quantidade e intensidade apropriada de 
exercícios físicos. 

IV. As atividades físicas de baixo impacto como 
caminhadas suaves são indicadas para prevenir 
a osteoporose. 

V. O início no declínio das funções corporais com o 
avanço da idade não varia entre os sexos nem 
entre os indivíduos. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

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

49. A quantidade de atividade física recomendada para a 
saúde dos idosos pode ser atingida com exercícios 
realizados de forma contínua ou intermitente em 
períodos mínimos de 10 minutos. Os exercícios 
também podem variar quanto à intensidade 
(moderada ou vigorosa).  Contudo, para a 
quantificação semanal, o tempo das atividades 
vigorosas deve ser multiplicado para ser somado com 
o das atividades moderadas. O fator multiplicador é: 

 
A) 0,5 
B) 2,5 
C) 1,5 
D) 2,0 
E) 3,0 
 

50. A Dona Maria tem 70 anos de idade, mora com a 
filha e dois netos e frequenta o centro comunitário do 
bairro duas vezes por semana, onde participa de um 
grupo de dança. As sessões de dança duram em 
média 30 minutos e podem ser classificadas como de 
intensidade moderada. Além da dança a Dona Maria 
visita aos domingos sua irmã mais nova, que mora a 
20 minutos da sua casa e a quem ela faz questão de 
visitar. Baseado nestas informações é CORRETO 
afirmar que: 

 
A) A atividade física realizada atende às 

recomendações para exercícios 
cardiorrespiratórios. 

B) A atividade física realizada não proporciona 
benefícios para a saúde. 

C) A atividade física realizada proporciona alguns 
benefícios para a saúde. 

D) A atividade física realizada proporciona 
benefícios adicionais para a saúde. 

E) A atividade física realizada proporciona 
benefícios substanciais para a saúde. 


