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 P R O V A  O B J E T I V A  

R E S I D Ê N C I A  M U L T I P R O F I S S I O N A L  E M  S A Ú D E  D O  I D O S O  

 
22  DE NOVEMBRO DE 2019 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA –  BACHARELADO 
 

L E I A  A T E N T A M E N T E  A S   
I N F O R M A Ç Õ E S  E  I N S T R U Ç Õ E S  A B A I X O :  

 1. Esta PROVA contém 25 questões numeradas de 01 a 25. 

2. Confira se sua PROVA contém a quantidade de questões 

correta. Caso negativo, comunique imediatamente ao fiscal 

de sala para a substituição da prova. 

3. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão 

registrados corretamente. Caso encontre alguma divergên-

cia, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

4. Após a conferência, assine seu nome no local indicado.  

5. Para as marcações do CARTÃO-RESPOSTA, utilize apenas 

caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta.  

6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 05 

opções identificadas com as letras A, B, C, D e E. Apenas 

uma responde corretamente à questão. 

7. Para o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, observe: 

 

a. Para cada questão, preencher apenas uma resposta. 

b. Preencha totalmente o espaço compreendido no re-

tângulo correspondente à opção escolhida para respos-

ta. A marcação em mais de uma opção anula a ques-

tão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

 

                 Preenchimento correto. 

                 Preenchimento incorreto. 

                 Preenchimento incorreto. 

 

8. O tempo disponível para esta prova é de 02 (duas)   

horas, com início às 15 horas e término às 17 horas. 

9. Você poderá deixar o local de prova somente depois das 

16 horas. 

10. O caderno de prova NÃO poderá ser levado pelo candi-

dato. 

11. Você poderá ser eliminado da PROVA, a qualquer tem-

po, no caso de:  

 

a. Ausentar-se da sala sem o acompanhamento 

do fiscal; 

b. Ausentar-se do local de provas antes de decor-

rida 01 (uma) hora do início da PROVA; 

c. Ausentar-se da sala de provas levando        

CARTÃO-RESPOSTA da Prova Objetiva. 

d. Ser surpreendido, durante a realização da 

PROVA, em comunicação com outras pessoas 

ou utilizando-se de livro ou qualquer material 

não permitido; 

e. Fazer uso de qualquer tipo de aparelho eletrô-

nico ou de comunicação, bem como protetores 

auriculares; 
f. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos traba-

lhos, incorrendo em comportamento indevido; 
g. Não cumprir com o disposto no edital do Exame. 
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NÚCLEO COMUM 
 

1. A Constituição de 1988 assegurou à sociedade brasileira o direito universal e integral à saúde, o qual foi reafirmado 
com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, de 1990. Esse direito 
se concretiza no acesso universal e equânime a serviços e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, 
proporcionando a integralidade da atenção, de acordo com as diferentes realidades e necessidades de saúde da      
população e dos indivíduos. 

 

Em relação aos princípios estabelecidos pela regulamentação do SUS, pode-se afirmar que: 
 

I. Integralidade da assistência pode ser entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preven-
tivos e curativos individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 

II. O objetivo da equidade é diminuir desigualdades; apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as    
pessoas não são iguais e por isso têm necessidades distintas; 

III. O princípio da integralidade pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas para assegurar uma   
atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos; 

IV. O princípio da equidade visa garantir assistência integral e a não valorização das vulnerabilidades de diferentes     
pessoas. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas somente as afirmativas I, III e IV. 
B) Estão corretas somente as afirmativas I e IV. 
C) Estão corretas somente as afirmativas I, II e III. 
D) Estão corretas somente as afirmativas II e III. 
E) Estão corretas somente as afirmativas II e IV. 

 
2. As Redes de Atenção à Saúde (RAS) podem ser definidas como um arranjo de um conjunto de serviços de saúde  

organizados e pactuados em formato de uma rede regional com diversos pontos de atenção articulados entre si. 
 

Em relação à RAS, avalie as seguintes alternativas. 
 

I. As RAS podem incluir serviços de diversos municípios contíguos para compartilhar recursos técnicos, logísticos e 
de gestão. 

II. As RAS têm como objetivo garantir atenção integral e contínua, integral de qualidade e de maior resolutividade a 
uma determinada população. 

III. A base da RAS inclui apenas hospitais de municípios próximos, para garantir acesso às especialidades. 
IV. A base de uma RAS é a atenção básica com as unidades básicas de saúde e equipes de estratégia de saúde da 

família. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas somente as afirmativas I, III e IV. 
B) Estão corretas somente as afirmativas I e IV. 
C) Estão corretas somente as afirmativas II e III. 
D) Estão corretas somente as afirmativas II e IV. 
E) Estão corretas somente as afirmativas I, II e IV. 

 
3. A Política Nacional de Humanização (PNH), existente desde 2003, deve estar presente e inserida em todas as políticas 

e programas do Sistema Único de Saúde (SUS). A PNH estimula a comunicação entre gestores, trabalhadores e     
usuários, promovendo debates que busquem a melhora na forma de cuidar e de organizar o trabalho. 

 

Em relação à PNH, pode-se afirmar que: 
 

A) A transversalidade não é considerada um princípio da PNH, na qual o conhecimento do enfermeiro tem preponde-
rância sobre as demais pessoas e grupos. 

B) Acolhimento, gestão participativa, clínica ampliada e valorização do trabalhador são diretrizes da PNH. 
C) Redução de filas e de tempo de espera são resultados que fazem parte dos objetivos do SUS, mas não necessari-

amente são resultados esperados com a PNH, que prioriza o acolhimento. 
D) Clínica ampliada e compartilhada não pode ser considerada uma diretriz da PNH, já que não promove a percepção 

da singularidade dos indivíduos. 
E) A indissociabilidade entre atenção e gestão é um dos princípios da PNH que pressupõe uma clara hierarquização e 

separação dos papeis entre gestores, a quem cabe o planejamento, e trabalhadores, responsáveis pela execução 
das políticas. 
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4. Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) instrumentalizam e apoiam a gestão do SUS, em todas as esferas. 
 

Em relação aos SIS, avalie as seguintes alternativas. 
 

I. Os SIS permitem organizar a produção de informações compatíveis com as necessidades dos diferentes níveis de 
atenção à saúde. 

II. Os SIS garantem avaliação permanente das ações executadas e do impacto que elas têm na situação de saúde. 
III. Compete exclusivamente ao nível federal a organização de dados do SIS. 
IV. Os SIS apoiam os processos de planejamento, programação, regulação, controle, avaliação e auditoria. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas somente as afirmativas I, III e IV. 
B) Estão corretas somente as afirmativas I e IV. 
C) Estão corretas somente as afirmativas II e III. 
D) Estão corretas somente as afirmativas I, II e IV. 
E) Estão corretas somente as afirmativas II e IV. 

 
5. As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são responsáveis por 72% das causas de óbito no Brasil. 
 

Em relação às doenças crônicas não transmissíveis, é CORRETO afirmar: 
 

I. Mudanças no estilo de vida das pessoas contribuíram para o predomínio das doenças crônicas não transmissíveis. 
II. Tabagismo, alimentação não saudável, sedentarismo e consumo excessivo de álcool são fatores de risco comuns 

para várias DCNT. 
III. A obesidade e o sobrepeso não podem ser relacionados à DCNT pois influenciam apenas no surgimento da        

hipertensão arterial sistêmica e do diabetes mellitus. 
IV. O autocuidado não pode ser considerado uma medida efetiva no controle de DCNT, pois a pessoa não pode se  

autorresponsabilizar por um problema de saúde que deve ser oferecido de forma integral pela atenção primária em 
saúde. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas somente as afirmativas I e II. 
B) Estão corretas somente as afirmativas I, III e IV. 
C) Estão corretas somente as afirmativas II e IV. 
D) Estão corretas somente as afirmativas II e III. 
E) Estão corretas somente as afirmativas I, II e IV. 
 

6. A Organização Mundial de Saúde (OMS) relaciona os determinantes sociais da saúde com as condições de vida e de 
trabalho das pessoas. 

 

Podem ser considerados determinantes sociais da saúde: 
 

I. Fatores econômicos e culturais; 
II. Fatores genéticos e condições de moradia; 
III. Escolaridade e alimentação; 
IV. Renda e fatores genéticos; 
V. Fatores raciais/étnicos e emprego. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas somente as afirmativas I, II e IV. 
B) Estão corretas somente as afirmativas II e IV. 
C) Estão corretas somente as afirmativas III e V. 
D) Estão corretas somente as afirmativas I, III e V. 
E) Estão corretas somente as afirmativas III, IV e V. 
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7. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado após a Constituição de 1988, a qual estabeleceu que a saúde “é um direito 
de todos e um dever do Estado”. 
O SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, e garante acesso integral e universal a toda a        
população. 

 

No que se refere ao SUS, é CORRETO afirmar que: 
 

I. A porta de entrada do sistema de saúde deve ser preferencialmente a unidade básica de saúde. 
II. O sistema público de saúde funciona de forma referenciada. 
III. Existe hierarquização entre União, estados e municípios. 
IV. Medicamentos básicos são adquiridos pelo Ministério da Saúde e medicamentos estratégicos, como insulinas e 

medicamentos para programas de tabagismo, são adquiridos pelas secretarias estaduais e municipais. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas somente as afirmativas III e IV. 
B) Estão corretas somente as afirmativas I e II. 
C) Estão corretas somente as afirmativas I e III. 
D) Estão corretas somente as afirmativas II e IV. 
E) Estão corretas somente as afirmativas II, III e IV. 
 

8. A Vigilância em Saúde é responsável por ações de vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis, pela 
vigilância de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, saúde ambiental e do 
trabalhador e também pela análise de situação de saúde da população brasileira. 
O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), tem entre suas funções: 

 

I. Coordenar programas de prevenção e controle de doenças transmissíveis de relevância nacional; 
II. Fazer a gestão de sistemas de informação de mortalidade, agravos de notificação obrigatória e nascidos vivos; 
III. Providenciar a contratação dos profissionais de saúde para a atenção básica; 
IV. Coordenar a rede nacional de laboratórios de saúde pública. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas somente as afirmativas I, III e IV. 
B) Estão corretas somente as afirmativas I e IV. 
C) Estão corretas somente as afirmativas I, II e IV. 
D) Estão corretas somente as afirmativas II e III. 
E) Estão corretas somente as afirmativas II e IV. 
 

9. O envelhecimento populacional ocorre de forma progressiva, e se inicia com a queda da fecundidade, levando a uma 
redução na proporção da população jovem e aumento da população idosa. Diante disso, assinale a alternativa     
CORRETA que diz respeito a essa situação no Brasil: 

 

A) A população muito idosa (acima dos 80 anos) é o segmento populacional que mais cresce, e neste segmento    
prevalece o sexo feminino. 

B) A população muito idosa (acima dos 80 anos) é o segmento populacional que mais cresce, e neste segmento     
prevalece o sexo masculino.  

C) A população muito idosa (acima dos 80 anos) é o segmento populacional que mais cresce, e neste segmento não 
há diferença na prevalência entre os sexos.  

D) A população adulta jovem cresce na mesma proporção da população muito idosa. 
E) Ainda não se nota o envelhecimento populacional significativo, como ocorre nos países desenvolvidos. 

 
10. A essência do ser humano envolve as esferas biológicas, sociais, psíquicas e espirituais. Diante disso, assinale a   

alternativa CORRETA: 
 

A) Durante o envelhecimento ocorre naturalmente perda da reserva funcional, que são mudanças irreversíveis,       
inerentes à idade cronológica. 

B) A idade cronológica é o fator mais importante a se levar em conta no processo do envelhecimento, pois é o grande 
fator que dita quais condutas devem ser tomadas em determinada faixa etária. 

C) O envelhecimento ocorre de forma homogênea, principalmente nos muito idosos (acima de 80 anos). 
D) Durante o envelhecimento, deve ser priorizado os cuidados com o aspecto biológico, mais do que as demais       

esferas, pois é o parâmetro mais acurado para avaliar a saúde do idoso. 
E) Durante o envelhecimento ocorre naturalmente perda da reserva funcional, mas nem todas as mudanças são        

irreversíveis, pois pode ocorrer a plasticidade no processo de envelhecimento. 
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11. O cuidado interdisciplinar conta com a atuação da fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, nutrição, 
dentre outros, e é imprescindível para um cuidado integral ao idoso. Diante disso, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) O fator que avalia a sarcopenia é o peso do paciente, sendo a pesagem o item mais importante no cuidado nutrici-
onal do idoso.  

B) O profissional fonoaudiólogo atua em quatro principais vertentes: linguagem, voz, audição e deglutição. 
C) Para avaliação da nutrição é importante considerar fatores que podem interferir no consumo alimentar como, por 

exemplo, a polifarmácia, alterações na digestão, no paladar, no olfato, depressão, dentre outros. 
D) A atuação do fisioterapeuta compreende desde a prevenção até a situações mais complexas de reabilitação, sendo 

fator importante para a manutenção da independência funcional.  
E) O terapeuta ocupacional auxilia o idoso a melhorar ou manter a sua capacidade funcional por meio de estímulo e 

adaptação das atividades diárias do idoso, a fim de atender às suas necessidades pessoais.  
 

12. De acordo com o Estatuto do Idoso, assinale a alternativa CORRETA:  
 

A) Caso a família solicite, o médico pode ocultar do paciente o diagnóstico de doença grave, independentemente do 
nível de cognição do paciente. 

B) Caso o paciente esteja no domínio de suas faculdades mentais, não poderá delegar a um terceiro a decisão sobre 
seus cuidados. 

C) Caso o paciente não esteja no domínio de suas faculdades mentais para optar pelo tratamento que deseja, a deci-
são caberá ao curador, quando o idoso for interditado; ou aos familiares, quando o idoso não tiver curador, mas 
jamais ao médico. 

D) O idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais possui o direito de optar pelo tratamento de saúde que 
lhe pareça mais favorável. 

E) Caso o paciente não esteja no domínio de suas faculdades mentais para optar pelo tratamento que deseja, pode-
se dirigir a decisão primeiramente ao médico, que possui plena capacidade de decidir qual terapia é a ideal para o 
paciente idoso. 

 
13. Paciente masculino, 78 anos, casado, tem 02 filhos. Aposentado, trabalhava como policial militar. É portador de diabetes 

mellitus há mais de 20 anos, já apresentando retinopatia, nefropatia e neuropatia secundárias ao diabetes. Sedentário, 
sem vícios. Apresentou emagrecimento importante nos últimos 6 meses, sem causa aparente, sem realização de dieta  
hipocalórica. Neste período, teve perda de funcionalidade, precisando de ajuda para banhar-se e trocar-se, deambulando 
pequenas distâncias com ajuda de familiares, tem permanecido a maior parte do dia sentado ou deitado. É admitido em 
Hospital da sua cidade para investigação do emagrecimento.  
Pensando em segurança da pessoa idosa na atenção a saúde em ambiente hospitalar, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) É obrigatória a presença de familiares 24 horas por dia durante o internamento hospitalar por se tratar de pessoa 
idosa.  

B) Neste caso, não há indicação de orientar e realizar mudança de decúbito a cada 2 horas, tendo em vista que o    
paciente ainda caminha e consegue se movimentar sozinho.  

C) Dentre as medidas preconizadas pelo Ministério da Saúde para segurança do paciente, consta a melhora da     
comunicação entre profissionais de saúde. 

D) A higiene das mãos deve ser realizada antes de contato com o paciente, antes da realização de procedimentos, a 
menos que faça uso de luvas, após exposição a fluidos corporais, após contato com o paciente, após contato com 
áreas próximas ao paciente.  

E) A prevenção de quedas é de responsabilidade exclusiva do médico assistente.  
 

14. Sobre ações de educação em saúde para pessoas idosas, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) As ações educativas devem focar essencialmente no manejo de morbidades como hipertensão arterial sistêmica e 
diabetes mellitus, sem se preocupar com orientações sobre autocuidado.   

B) Podem se desenvolver através da implementação de programas de preparação para aposentadoria pela Terapia 
Ocupacional, envolvendo planejamento do tempo e elaborando novos projetos de vida.   

C) Prática de atividades físicas e recomendações sobre hábitos alimentares, abordadas através de grupos e oficinas 
são modalidades educativas em saúde.  

D) Elas podem ser desenvolvidas em espaços ou horários especiais nos meios de comunicação voltados ao público, 
com temas sobre o processo de envelhecimento.  

E) Configura ação em educação em saúde explicar aos idosos os resultados de exames em consulta médica, possibi-
litando a eliminação do estresse emocional e o incentivo da busca de estratégias para lidar com as condições de 
saúde.   
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15. Paciente feminina, 86 anos, viúva, tem 02 filhas. É portadora de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. 
Apresentou acidente vascular encefálico há 3 anos, com hemiparesia em dimidio direito. Após evento, tornou-se       
dependente para a maioria das atividades básicas de vida diária como banhar-se, trocar-se, realizar transferências. 
Atualmente não deambula e está em uso de fraldas por incontinência urinária, preservando continência fecal. As filhas 
assumiram cuidados da mãe nos primeiros meses, mas em seguida optaram por encaminhá-la a Instituição de Longa 
Permanência para Idosos.  
Em consulta médica, paciente queixa-se de sede e apresenta dosagem sérica de sódio elevada. Quando questionada 
sobre ingesta líquida, paciente conta que sempre pede água as cuidadoras, mas elas recusam a oferta hídrica, porque 
depois ela urina muito e fica difícil trocar as fraldas muitas vezes ao dia.  

 

Marque a alternativa CORRETA quanto a conduta a ser tomada pelo médico: 
 

A) Fazer carta a Instituição de Longa Permanência, alertando sobre o caso de desidratação da idosa e ensinando  
técnicas de trocas e higiene da paciente.  

B) Considerar ato de violência ao idoso e notificar compulsoriamente a autoridade sanitária.  
C) Orientar paciente e filhas a cuidar da hidratação, tendo em vista não ser responsabilidade da instituição ofertar     

líquidos a idosa. 
D) Aguardar outro momento, esperando que a suspeita de omissão aos cuidados da idosa seja confirmada.   
E) Informar ao serviço social o ocorrido, tendo em vista que somente a equipe de assistência social pode agir em    

defesa do idoso.  
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

16. Se um paciente, que não pratica exercícios regularmente (menos de 30 minutos e menos de três dias por semana de 
atividade física moderada), fosse iniciar um programa de atividades físicas e apresentasse alguma doença cardíaca, 
vascular periférica, cerebrovascular ou metabólica ou renal, porém assintomática.  

 

Neste caso, qual seria a conduta CORRETA a ser adotada para iniciar exercícios físicos, de acordo com as diretrizes 
do American College of Sports Medicine (ACSM, 2018). 

 

A) Inicialmente o paciente necessitaria de uma autorização médica para praticar exercícios físicos que devem ser de 
intensidade de moderada (40 a 59% da frequência cardíaca de reserva) a vigorosa (≥ 60% da frequência cardíaca 
de reserva). A intensidade dos exercícios pode progredir de acordo com as diretrizes do ACSM. 

B) Apesar de apresentar doenças cardíacas ou metabólicas ou renais, porém ser assintomático, não necessita de     
liberação médica, iniciando com exercícios de intensidade leve (30 a 39% da frequência cardíaca de reserva) a 
moderada (40 a 59% da frequência cardíaca de reserva). A intensidade dos exercícios pode progredir de acordo 
com as diretrizes do ACSM. 

C) Por ser assintomático e não necessitar de liberação médica, o paciente pode iniciar com exercícios de intensidade 
moderada (40 a 59% da frequência cardíaca de reserva) podendo progredir gradualmente para exercícios de inten-
sidade vigorosa, de acordo com as diretrizes do ACSM. 

D) Inicialmente o paciente necessitaria de uma autorização médica para praticar exercícios físicos que podem ser de 
intensidade vigorosa (≥ 60% da frequência cardíaca de reserva). A intensidade dos exercícios pode progredir de 
acordo com as diretrizes do ACSM.   

E) Inicialmente o paciente necessitaria de uma autorização médica para praticar exercícios físicos que devem ser de 
intensidade leve (30 a 39% da frequência cardíaca de reserva) a moderada (40 a 59% da frequência cardíaca de 
reserva). A intensidade dos exercícios pode progredir de acordo com as diretrizes do ACSM. 
 

 
17. Para pacientes com cardiopatia isquêmica (CI), o teste clínico de esforço deve englobar três categorias gerais, que são: 
 

A) Angiografia, evento cardíaco subsequente e avaliação sintomas de angina. 
B) Diagnóstico, prognóstico e avaliação da resposta fisiológica ao exercício. 
C) Alta hospitalar, prognóstico e avaliação a capacidade cardiopulmonar. 
D) Diagnóstico, resistência e avaliar a resposta hemodinâmica ao exercício. 
E) Percepção de esforço, presença de doença cardiovascular e avaliação da resposta fisiológica ao exercício. 
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18. Na prescrição de exercícios físicos, para pacientes com Diabetes Melito (DM), o profissional de saúde (Educação Físi-
ca), deve levar em consideração alguns pontos importantes para a adaptação do treinamento físico atrelado a esta 
condição. 

 

Sobre as adaptações é CORRETO afirmar que: 
 

I. Se o paciente, com diabetes melito tipo 2, apresenta baixos níveis de condicionamento físico, recomenda-se um 
mínimo de 90 minutos de atividade física aeróbia leve para a redução do risco de desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares. 

II. Intercalar sessões muito curtas de exercícios aeróbios e de alta intensidade pode ajudar a reduzir o declínio da   
glicemia durante o período inicial de recuperação pós-exercício. 

III. Para pacientes acometidos de diabetes melito tipo 2, deve-se dar uma pausa de 2 dias consecutivos nos exercícios 
aeróbios para evitar um declínio da ação da insulina. 

IV. Em relação à resistência, maiores cargas (cargas mais pesadas) podem ser prejudiciais para a ação da insulina e 
controle da glicemia. O mesmo pode-se afirmar com cargas moderadas de resistência. 

V. A realização de treinamento de resistência antes do treinamento aeróbio, durante treinamento combinado, pode 
diminuir o risco de hipoglicemia em pacientes com diabetes melito tipo 1. 

 

Assinale a opção que representa as respostas CORRETAS. 
 

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

19. Com base em uma das diretrizes de atuação profissional do Educador Físico nos Núcleos de Apoio a Saúde da Família 
(NASF), como deve ser estabelecida a estratégia de ação interdisciplinar da Educação Física com as outras áreas da 
saúde. 
 

Leia a 3ª diretriz: 
“Desenvolver junto à equipe de SF ações intersetoriais pautadas nas demandas da comunidade” (BRASIL, 2010,        
p. 128). 
 

Portanto é CORRETO afirmar que: 
 

A) O profissional de educação física deve trabalhar com a comunidade diretamente na reabilitação de usuários com 
lesões osteoarticulares, por meio de atividades fisioterápicas, juntamente com médicos e enfermeiros. As ativida-
des de vem ser focadas no atendimento da comunidade local, voltadas para a reabilitação. 

B) O profissional de educação física deve apoiar os grupos já existentes na unidade básica de saúde e na comunida-
de como o de caminhada, dança ou ginástica e procurar também informações sobre outras iniciativas nesse âmbi-
to. As atividades devem ser organizadas, em conjunto com outros profissionais da saúde, de forma a favorecer o 
maior número de pessoas de diferentes faixas etárias. 

C) O profissional de educação física deve estabelecer ações intersetoriais voltadas para o tratamento de doenças     
infecto contagiosas juntamente com membros da equipe multiprofissional, desenvolvendo atividades para a melho-
ria da saúde e diminuição da transmissão das doenças infecto contagiosas. 

D) O profissional deve estabelecer ações voltadas para a saúde bucal, no combate as doenças relacionadas à hábitos 
saudáveis de higiene bucal. Por meio de exercícios físicos, fortalecer a saúde bucal da comunidade local nas    
unidades básicas de saúde. 

E) O profissional de educação física deverá atuar em conjunto com a assistência farmacêutica, na dispensação de 
medicamentos e por meio do exercício físico conscientizar a população local sobre os perigos da automedicação. 

 

20. De acordo com o Caderno de Atenção Básica: envelhecimento e saúde da pessoa idosa (2006) “Os benefícios da prá-
tica corporal/atividade física para a saúde têm sido amplamente documentados. Os principais benefícios biológicos 
proporcionados pelo desempenho da atividade física/prática corporal podem ser, entre outros: redução no risco de mor-
te por doenças cardiovasculares; melhora do controle da pressão arterial” (BRASIL, 2006, p. 21). 
 

A prescrição de exercícios físicos, para esta população, focada na melhoria da frequência cardíaca e respiração podem 
auxiliar na redução de risco de mortes por doenças cardiovasculares. Segundo as diretrizes do ACSM (2018), estes 
exercícios físicos devem ser de intensidade: 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) De leve (entre 3 a 5,9 METS) a moderada (≥ 6 METS). 
B) De moderada (entre 6 a 9 pontos) a vigorosa (≥9 pontos). 
C) De leve (entre 2 a 2,9 METS) a moderada (≥7 pontos). 
D) De leve (entre 3 a 7 METS) a moderada (≥9 METS). 
E) De moderada (entre 5 a 6 pontos) a vigorosa (≥7 pontos). 
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21. A aptidão cardiorrespiratória reflete as capacidades funcionais do coração, vasos sanguíneos, pulmões e músculos 
esqueléticos em realizar determinado trabalho, sendo considerado o teste de esforço máximo com a coleta de gases 
expirados (analisador de gases) o padrão-ouro para avaliar tal aptidão. Porém, tal aptidão pode ser mensurada por 
meio de outros testes, entre eles o teste submáximo que limitam o esforço do indivíduo a menos que sua capacidade 
máxima. Sobre a aplicação desses testes submáximos é CORRETO afirmar: 

 

A) São testes realizados apenas em esteira rolante sem inclinação. 
B) A frequência cardíaca máxima pode ser obtida durante esses testes. 
C) A frequência cardíaca é o único critério usado para a interrupção do teste. 
D) O teste pode ser interrompido caso o indivíduo apresente sinais e sintomas de esforço intenso. 
E) O teste é interrompido apenas quando o indivíduo atinge a frequência cardíaca máxima. 

 

22. Durante a prática de exercícios físicos o organismo pode sofrer adaptações agudas que desaparece pouco tempo após 
o exercício cessar ou adaptações crônicas sofrer mudanças que persistem no organismo. Assim, assinale a alternativa 
que melhor representa essas adaptações: 

 

A) Aumento do débito cardíaco e volume de oxigênio durante o exercício são exemplos de adaptações crônicas. 
B) Aumento na Razão de troca respiratória e volume de oxigênio durante o exercício são exemplos de adaptações 

crônicas. 
C) Aumento da frequência cardíaca e respiratória durante o exercício são exemplos de adaptações agudas. 
D) Aumento do volume máximo de oxigênio e do número de mitocôndrias são exemplos de adaptações agudas. 
E) Aumento do volume máximo de oxigênio e volume de oxigênio durante o exercício são exemplos de adaptações 

crônicas. 
 
23. A aptidão física relacionada com a saúde é tipificada por uma capacidade de realizar as atividades diárias com vigor e 

está relacionada a um menor risco de doença crônica. Por outro lado, a aptidão física relacionada as habilidades são 
importantes para o sucesso em diversos esportes, repercutindo pouco segundo especialistas para a prevenção de   
doenças. Portanto, identifique quais aptidões estão relacionadas com a saúde: 

 

A) Aptidão cardiorrespiratória, aptidão músculo-esquelética e composição corporal. 
B) Agilidade, equilíbrio e coordenação. 
C) Aptidão cardiorrespiratória, equilíbrio e composição corporal. 
D) Aptidão músculo-esquelética, tempo de reação e coordenação. 
E) Aptidão cardiorrespiratória, potência e agilidade. 

 

24. Maria possui 60 anos e trabalha como recepcionista em um hospital, em suas horas de lazer ela não realiza nenhuma 
atividade física. Ela possui 1,60m de altura e está com 74kg de peso corporal, o que resulta em um IMC de 28,9kg/m2, 
sua circunferência da cintura está em 90cm, sua pressão em repouso está em 154/96mmHg. Além disso, seu pai      
sofreu infarto agudo do miocárdio e faleceu com 50 anos e seu irmão é hipertenso. Analisando o histórico dela é       
possível afirmar: 

 

A) Ela apresenta mais de 2 sintomas, o que a classifica com alto risco para doença cardiovascular. 
B) Ela apresenta mais de 2 sintomas, o que a classifica com risco moderado para doença cardiovascular. 
C) Ela possui baixo risco para doença cardiovascular. 
D) Apenas o seu histórico familiar alterado não traz nenhum risco para doença cardiovascular. 
E) Apenas o sobrepeso está alterado, o que a classifica com baixo risco para doença cardiovascular. 

 

25. João tem 60 anos e sofreu um infarto agudo do miocárdio (IAM) e ficou hospitalizado. Porém, não foi necessária     
nenhuma intervenção cirúrgica. Assim, foi encaminhado para a realização de exercícios para pacientes internados para 
então receber a alta hospitalar. Deve realizar exercícios 3 a 4 vezes por dia com duração de 3 a 5 minutos. Como sua 
frequência cardíaca em repouso está em 90 BPM, assinale a opção que melhor indica como deve ser a intensidade 
desse exercício:  

 

A) Deve realizar exercícios na escala de taxação do esforço percebido (TEP) maior que 13. 
B) Deve realizar exercícios com a frequência cardíaca em 160 BPM. 
C) Deve realizar exercícios com a frequência cardíaca em até 90 BPM. 
D) Deve realizar exercícios com a frequência cardíaca em até 70 BPM. 
E) Deve realizar exercícios com a frequência cardíaca em até 110 BPM. 
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