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         PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA 
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

ESTADO DO PARANÁ 

EDITAL 082/2013 - GPQS/DGTES/AMS 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO  

DO CARGO DE PROMOTOR DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO DOMICILIAR 
NA FUNÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO EM SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO 

DOMICILIAR 

PROVA OBJETIVA - Data 14/07/2013 

 

Nome: ______________________________________________________ Inscrição: _______________ 
 

1) Um profissional inserido no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) quer investigar a 
relação entre a prática de atividade física com outros indicadores de saúde nas comunidades 
em que atua, tendo como hipótese que os sujeitos mais ativos fisicamente apresentam melhores 
indicadores de saúde. Antes de iniciar a coleta de dados, fez uma busca na literatura e 
encontrou um estudo transversal que tinha como objetivo verificar a relação entre a prática de 
atividade física e o excesso de peso (este avaliado a partir da mensuração do Índice de Massa 
Corporal) em uma amostra representativa de um município brasileiro. A principal conclusão 
da pesquisa foi que não houve associação entre as duas variáveis (prática de atividade física e 
excesso de peso). Um dos possíveis motivos apontados pelos autores do estudo para este 
resultado foi o fenômeno da causalidade reversa. Neste caso, o que querem dizer os autores? 

 
a) Que algumas pessoas podem ter começado a praticar atividade física como parte da estratégia para 

diminuir o peso corporal. Assim, a prática de atividade física atual pode não ser a mesma da que 
alguns sujeitos tinham anteriormente ao momento da coleta dos dados. 

b) Que o excesso de peso não é uma variável que possa ser avaliada em um estudo transversal, já que 
depende de variáveis que apresentam grande modificação com o passar do tempo. 

c) Que o fato de ser um estudo representativo da população afeta a qualidade da relação entre prática 
de atividade física e excesso de peso, uma vez que a amostra investigada não é significativa do 
ponto de vista estatístico. 

d) Que muitas pessoas tendem a perder muito peso no início do programa de atividade física o que 
pode ter influenciado na não associação entre as variáveis, haja vista que o corte transversal não 
tem a sensibilidade e a especificidade para mensurar estas mudanças. 

e) Que a limitação de se avaliar o excesso de peso através do Índice de Massa Corporal é umas das 
possíveis explicações para a não associação encontrada, já que a variável não discrimina entre 
massa magra e gordura, indicando causalidade reversa. 

 
2) Muitos estudos na área da saúde, incluindo a Educação Física, investigam os comportamentos 

relacionados à saúde/estilo de vida. A “culpabilização da vítima” é um conceito importante, e 
que surge em textos que criticam o estudo do estilo de vida, ou pelo menos, uma determinada 
interpretação que se dá a este objeto. Sobre esta temática, considere as afirmativas a seguir:  

  
I. O conceito de culpabilização da vítima está relacionado à ideologia liberal que acredita existir 

liberdade para que cada pessoa escolha os caminhos da sua própria vida. Este sistema tende a 
responsabilizar as pessoas por suas ações e desconsiderar determinantes mais coletivos do 
comportamento humano. 
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II. A culpabilização da vítima é um conceito que aparece nas cartas de promoção à saúde, que 
consideram que a informação é o principal determinante para a mudança de comportamento. 
Sujeitos bem informados são os únicos responsáveis por seus estilos de vida. 

III.  O estilo de vida é determinado por muitas variáveis, não dependendo exclusivamente da 
vontade de cada sujeito. Existem, entre outros, determinantes sociais, culturais e econômicos. 

IV. Nas concepções modernas, o estilo de vida é interpretado como sinônimo de qualidade de 
vida, uma vez que ter um estilo de vida saudável é condição fundamental para se ter boa 
qualidade de vida. Nestas concepções, as questões materiais tem menor relevância para a 
qualidade de vida.  
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 
d) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
e) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 

 
3) A flexibilidade é um atributo que está associado tanto com a saúde, quanto ao desempenho em 

muitos esportes. Sobre flexibilidade e as estratégias para se avaliar este componente da aptidão 
física, assinale a alternativa correta: 

 
a) A flexibilidade é um atributo que depende em maior parte de aspectos genéticos, ou seja, o 

treinamento específico tem baixa capacidade de aumentar a flexibilidade da maior parte dos 
indivíduos.  

b) O teste de sentar e alcançar permite ter uma boa informação sobre a flexibilidade geral dos 
sujeitos.  

c) A flexibilidade depende da estrutura anatômica e da elasticidade de músculos, tendões e 
ligamentos, e é específica para cada articulação.  

d) O flexiteste é uma alternativa para se avaliar a flexibilidade total dos sujeitos, porém o custo é 
elevado já que envolve a utilização de equipamentos sofisticados de alta precisão.  

e) Segundo as recomendações atuais de prática de atividade física, exercícios que visem o 
desenvolvimento da flexibilidade devem ser enfatizados somente na infância e adolescência, 
quando o corpo humano está mais preparado para este tipo específico de exercício. 

 
4) Desde 2006, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde do Brasil vem 

realizando a pesquisa “Vigilância de Fatores de Risco e proteção para Doenças Crônicas por 
inquérito telefônico” (VIGITEL). Sobre esta pesquisa, considere as afirmações a seguir: 

 
I. É realizada com amostras representativas de todas as capitais de Estado mais o Distrito 

Federal.  
II. Para a avaliação do estilo de vida é utilizado o Pentáculo do Bem-Estar, proposto por Nahas, 

e que avalia a atividade física, os hábitos alimentares, o consumo de álcool, o tabagismo, e o 
controle do estresse. 

III. Apesar de o VIGITEL ter sido criado em 2006, já existia anteriormente um modelo 
semelhante, que foi criado na década de 1970 e cuja coleta era bienal, sendo o Brasil um dos 
países do mundo com maior tradição no monitoramento dos fatores de risco das doenças 
crônicas.  

IV. Um dos principais objetivos do VIGITEL é monitorar as tendências relativas aos fatores de 
risco, o que é possível em função da repetição da metodologia e das perguntas que são 
realizadas, ano a ano. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
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b) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
d) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
e) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 

 
5) 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. 

II. 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. 

III. 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.  

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. 

 
6) Existem importantes documentos internacionais sobre Promoção da Saúde, que são 

importantes no sentido de estabelecer diretrizes para as políticas públicas relacionadas à esta 
temática. Na área da atividade física merece destaque a “Estratégia Global em Alimentação 
Saudável, Atividade Física e Saúde”, publicado pela Organização Mundial de Saúde em 2004. 
Sobre este documento, considere as afirmativas a seguir: 

 
I. O documento afirma que saúde é uma questão exclusiva do setor público, não havendo 

nenhuma responsabilidade do setor privado quanto à promoção da atividade física e da 
alimentação saudável. 

II. Uma das críticas feita ao documento se refere a não consideração das especificidades de cada 
país, uma vez que as recomendações são as mesmas para todos os países membros da OMS, 
como, por exemplo, na recomendação da dieta mediterrânea como padrão alimentar mundial. 

III. O documento destaca a importância de políticas intersetoriais para promover a atividade 
física. Assim, o setor saúde deve buscar estabelecer colaboração com outros setores, como a 
agricultura, educação, planejamento urbano, transportes e comunicação. 

IV. A participação comunitária e a criação de entornos favoráveis são estratégias que visam o 
melhoramento da compreensão e aceitação pelas comunidades da necessidade de integrar a 
atividade física à vida cotidiana. 
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Assinale a alternativa correta. 
 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
d) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
e) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 

 
7) A prática de atividade física tem sido reconhecida como um importante comportamento 

relacionado à saúde, inclusive porque está relacionada à prevenção e ao tratamento de algumas 
doenças crônicas não transmissíveis. Neste contexto, a Educação Física tem sido vinculada 
enquanto profissão à grande área de saúde, como reconhece o Conselho Nacional de Saúde, do 
Ministério da Saúde. Sobre a história da Educação Física e sobre a inserção dessa profissão na 
área de saúde, considere as afirmativas a seguir:  

 
I. A partir do governo de João Batista Figueiredo, nas décadas de 1930 e 1940, a Educação 

Física ganha importância, especialmente porque muitos autores e o governo da época 
acreditavam no poder emancipatório do esporte, que contribuiria para a formação de cidadãos 
mais críticos e participativos na sociedade. 

II. A Educação Física escolar foi um ponto importante de debate na Educação Física Brasileira. 
Apesar de importantes divergências entre as diferentes concepções, todas concordam que a 
saúde deve ser o ponto central das aulas de Educação Física escolar, sendo o desenvolvimento 
da aptidão física relacionada à saúde o seu principal objetivo. 

III. O projeto Esporte para Todos, organizado e instituído pelos governos militares brasileiros 
mobilizou a maior parte da população brasileira na década de 1960. O objetivo central deste 
projeto foi aproximar a prática esportiva da atenção básica no sistema público de saúde do 
Brasil e enfatizar o trabalho multidisciplinar no contexto da saúde. 

IV. A influência higienista é uma das características marcantes da Educação Física Brasileira. 
Nesta concepção busca-se a superação do paradigma biomédico, e a educação física pode 
fortalecer o controle social, entendido como o reforço da participação comunitária no 
processo de planejamento, execução e avaliação dos programas de promoção da saúde.  

 
Assinale a alternativa correta. 
 
a) Somente I e II estão corretas. 
b) Somente II está correta. 
c) Somente III está correta. 
d) Somente II e IV estão corretas. 
e) Todas estão incorretas. 

 
8) Os profissionais de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) observam a necessidade de se avaliar 

as características de prática de atividade física da população residente nos bairros atendidos. 
Para tanto, alguns trabalhadores da UBS fizeram uma busca na literatura sobre a temática e 
encontraram alguns estudos e textos sobre o assunto. Sobre a avaliação do nível da atividade 
física e sobre os estudos existentes sobre este tema, considere as seguintes afirmativas: 

 
I. Nas últimas décadas, apesar dos avanços e técnicas para mensurar a prática de atividade 

física, ainda continua sendo um grande desafio medir com precisão e acurácia o nível de 
atividade física, sobretudo em estudos epidemiológicos que envolvem grandes amostras. 

II. Os métodos e técnicas para avaliar atividade física podem ser classificados em objetivos (por 
exemplo: pedômetros e acelerômetros) e subjetivos (questionário, diário, recordatório e 
entrevista, por exemplo). 
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III. Para avaliação do nível de atividade física total de pessoas e comunidades deve se considerar 
quatro diferentes domínios/contextos: lazer, deslocamento, atividades domésticas e atividades 
de trabalho. 

IV. A maior parte dos estudos epidemiológicos se concentra em avaliar o nível de atividade física 
no trabalho, já que é nesse contexto em que ocorrem as maiores variações nos níveis de 
atividade física da população e podem ser mais facilmente modificadas a partir de programas 
de intervenção. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
d) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
9) Apesar de ainda haver alguma discussão sobre a quantidade e o tipo de atividades físicas 

necessárias para promover saúde e/ou prevenir doenças, as recomendações para a prática de 
atividade física tentam representar uma “ponte” entre as evidências geradas pela literatura 
especializada e a intervenção para a promoção da atividade física. Sobre as recomendações de 
prática de atividade física, assinale a alternativa correta: 

  
a) Desde a década de 1940, com a publicação dos primeiros estudos epidemiológicos de grande porte 

na área da atividade física, o foco tem se dado nas atividades moderadas, que são mais eficazes na 
prevenção das Doenças Crônicas não Transmissíveis. 

b) Existe grande variação entre as recomendações de prática de atividade física nos diferentes países. 
A recomendação do Ministério de Saúde do Brasil, é que as pessoas pratiquem pelo menos 60 
minutos diários de atividade física, preferencialmente orientadas por profissional capacitado. 

c) Existem especificidades importantes quanto à recomendação de prática de atividade física para 
crianças, adolescentes, idosos e pessoas com outras condições, como por exemplo, aquelas que 
pretendem e/ou precisam perder peso.  

d) Nas recomendações mais atuais, o sedentarismo tem sido definido como a prática inferior a 300 
minutos de atividades físicas moderadas ou intensas em uma semana normal. 

e) Para o controle do peso corporal, somente atividades físicas intensas é que são consideradas, haja 
vista que as atividades físicas leves ou moderadas pouco contribuem com o aumento do gasto 
energético.  

 
10) Os profissionais de Educação Física, assim como outros profissionais de saúde atuantes no 

contexto da atenção primária, devem apresentar domínio de conceitos relacionados à 
epidemiologia, inclusive para que possam melhor dialogar com seus colegas de outras áreas e 
acompanhar a evolução acadêmica da área. Sobre os conceitos comumente utilizados nesta área 
do conhecimento e sobre os principais métodos empregados nos estudos epidemiológicos, 
considere as afirmativas a seguir:  

 
I. Quando os valores de prevalência e incidência são diferentes em um estudo, significa que a 

medida utilizada apresentou baixa reprodutibilidade.  
II. A validade de um instrumento está ligada ao seu grau de precisão, ou seja, refere-se ao quanto 

o instrumento mede aquilo que se propõe a medir. 
III. Estudos de corte são aqueles que separam os sujeitos de maneira aleatória em dois grupos: 

intervenção e controle. Nesses estudos busca-se investigar o impacto da intervenção sobre um 
ou mais desfechos de saúde. 

IV. Os estudos transversais são caracterizados por coletar informações sobre as variáveis de 
interesse em um mesmo momento. Assim, apesar de ser possível saber se duas mais variáveis 
estão associadas em um dado momento, em muitas ocasiões é impossível concluir em termos 
de causalidade. 
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Assinale a alternativa correta. 
 
a) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
d) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 
e) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

 
11)  A prescrição de exercícios físicos é uma das principais funções do profissional de Educação 

Física. Sobre este tema, considere as afirmativas a seguir: 
 

I. Uma das formas de se avaliar a intensidade de um exercício físico é através do 
monitoramento da frequência cardíaca (FC). Em geral, para pessoas que não tomam 
medicamentos específicos para o controle da FC ou que tenham alguma outra condição 
clínica específica, quanto maior a FC durante a atividade física, maior a intensidade. 

II. A prática de exercícios físicos é contra recomendada para indivíduos com mais de 60 anos, 
uma vez que estes tendem a apresentar uma significativa perda de massa óssea, o que 
aumenta muito o risco de lesões associadas ao esforço. 

III. O volume de uma atividade física está relacionado à frequência semanal de prática. Assim, 
por exemplo: se o sujeito pratica cinco dias de caminhada por semana, significa dizer que o 
volume foi igual a cinco. 

IV. Um dos princípios da prescrição de exercícios é o da sobrecarga que diz que para se 
desenvolver qualquer aspecto da aptidão física de um indivíduo, o organismo deve ser 
submetido a estímulos mais fortes do que está normalmente acostumado. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 
a) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
d) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
e) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

 
12)  Um dos componentes da aptidão física relacionada à saúde é a aptidão cardiorrespiratória (ou 

resistência aeróbia), que diz respeito à capacidade de um indivíduo realizar um exercício 
dinâmico de intensidade no mínimo moderada, envolvendo os grandes grupos musculares por 
um período relativamente longo de tempo. Sobre este tema, considere as afirmativas a seguir: 

 
I. O teste de Cooper de 12 minutos é o teste mais utilizado para avaliação da aptidão 

cardiorrespiratória em idosos e indivíduos sedentários, pois este teste apresenta uma boa 
estimativa do volume máximo de oxigênio (VO2MAX) para esta população. 

II. Indivíduos com melhor aptidão cardiorrespiratória tendem a ter menor frequência cardíaca de 
repouso que indivíduos com pior aptidão cardiorrespiratória. 

III. A percepção do esforço em uma atividade aeróbia depende muito de características 
individuais e sofre influência das condições ambientais (temperatura e umidade, por 
exemplo). 

IV. Para a avaliação da aptidão cardiorrespiratória deve-se sempre utilizar algum teste que 
permita uma medida direta (que permita a avaliação do Vo2max em termos absolutos), já que 
os testes indiretos não são válidos. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 
a) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
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d) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
e) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

 
13) Em 2006 foi lançada a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), que tenta aproximar a 

Promoção da Saúde do Sistema Único de Saúde. Uma das diretrizes da PNPS é reconhecer na 
promoção da saúde uma parte fundamental da busca da equidade, da melhoria da qualidade 
de vida e de saúde. Elemento importante desta política diz respeito à atividade física/prática 
corporais. Sobre as ações que busquem promover atividade física/práticas corporais, segundo a 
PNPS, considere as seguintes afirmativas:  

 
I. Entre as ações a serem realizadas na rede básica de saúde e na comunidade estão mapear e 

apoiar as ações de práticas corporais/atividade física já existentes no serviço de atenção 
básica na Estratégia de Saúde da Família, e inserir naqueles em que não há ações. 

II. Um dos focos de atuação se dá no aconselhamento/divulgação. Neste caso, deve-se organizar 
os serviços de saúde de modo que estes possam desenvolver ações de aconselhamento junto à 
população sobre os benefícios de estilos de vida saudáveis. 

III. As ações de monitoramento e avaliação devem ser elaboradas por membros externos ao 
serviço (por exemplo nos centros de ensino e universidades), tentando garantir assim a 
neutralidade das avaliações. 

IV. A PNPS busca também incentivar articulações intersetoriais para a melhoria das condições 
dos espaços públicos para a realização de práticas corporais/atividades físicas, por exemplo, 
através da urbanização de espaços públicos, criação de ciclovias e pistas de caminhada, etc. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 
a) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
d) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
14) Segundo as diretrizes do Núcleo de Apoio a Saúde da Família, publicado nos Cadernos de 

Atenção Básica, número 27, a atuação profissional no contexto das práticas corporais/atividade 
física, deve seguir algumas diretrizes. Entre as quais, estão:  

 
I. Fortalecer o controle social na saúde e a organização comunitária como princípios de 

participação políticas nas decisões afeitas à comunidade ou população local; 
II. Organizar grupos de prática de atividade física, conforme a condição clínica de cada sujeito, 

tentando formar grupos mais homogêneos. 
III. Valorizar a produção cultural local como expressão da identidade comunitária e reafirmação 

do direito e possibilidade de criação de novas formas de expressão e resistências sociais. 
IV. Conhecer o território na perspectiva de suas nuances sociopolíticas e dos equipamentos que 

possam ser potencialmente trabalhados para o fomento das práticas corporais/atividade física. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
d) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
e) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
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15) Apesar de potencialmente apresentar muitos benefícios para a saúde, a prática de atividade 
física também envolve alguns riscos. Sobre este tema, considere as afirmativas a seguir: 

 
I. Segundo as recomendações atuais do Ministério da Saúde do Brasil, todas as pessoas que 

iniciam um programa de atividade física devem realizar teste de esforço máximo ou 
submáximo, supervisionadas por um médico, preferencialmente cardiologista. 

II. A prática de atividade física, especialmente as com maior intensidade e/ou realizadas em 
ambientes quentes, pode aumentar o risco de desidratação, que ocorre em função de uma 
perda significativa de líquidos e sais minerais no organismo.  

III. A hipoglicemia, caracterizada pela diminuição acentuada dos níveis de glicose no sangue, 
acontece especialmente entre diabéticos, mas pode também acontecer em pessoas sem a 
doença. Entre os sintomas de hipoglicemia estão tontura, fome, fraqueza, salivação e 
transpiração.  

IV. A prática de exercícios aeróbios é contra indicada para sujeitos que tem hipertensão arterial, 
uma vez que um dos efeitos crônicos deste tipo de exercício é o aumento dos valores de 
pressão arterial, tanto sistólica, quanto diastólica. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
d) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
e) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 

  
16) Considerando a Portaria nº. 154/GM, de 24 de janeiro de 2008, que cria os Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família – NASF, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
a) A responsabilização compartilhada entre as equipes Saúde da Família e a equipe do NASF na 

comunidade prevê a revisão da prática do encaminhamento com base nos processos de referência 
e contrarreferência, ampliando-a para um processo de acompanhamento longitudinal de 
responsabilidade da equipe de Atenção Básica/Saúde da Família, atuando no fortalecimento de 
seus atributos e no papel de coordenação do cuidado no SUS. 

b) Os NASF constituem-se em porta de entrada do sistema e devem atuar de forma integrada à rede 
de serviços de saúde, a partir das demandas identificadas no trabalho conjunto com as equipes 
Saúde da Família. 

c) Os NASF devem buscar instituir a plena integralidade do cuidado físico e mental aos usuários do 
SUS por intermédio da qualificação e complementaridade do trabalho das Equipes Saúde da 
Família – ESF. 

d) Os NASF devem funcionar em horário de trabalho coincidente com o das equipes de Saúde da 
Família, e que a carga horária dos profissionais do NASF considerados para repasse de recursos 
federais seja de, no mínimo, 40 (quarenta) horas semanais. 

e) Estabelecer que os Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF constituídos por equipes 
compostas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, atuem em parceria com os 
profissionais das Equipes Saúde da Família – ESF, compartilhando as práticas em saúde nos 
territórios sob responsabilidade das ESF, atuando diretamente no apoio às equipes e na unidade na 
qual o NASF está cadastrado. 
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17) O Ministério da Saúde definiu o “Pacto pela Vida” como um conjunto de compromissos 
sanitários objetivando o enfrentamento das situações de saúde de maior impacto na morbi-
mortalidade da população brasileira. Dessa forma foi elencada uma série de compromissos 
pelos gestores nas três esferas de governo. Assim, assinale abaixo as áreas que foram 
priorizadas. 
 

I. Atenção à Saúde do Idoso e às Pessoas com Deficiência. 
II. Redução da Mortalidade Infantil e Materna e Controle do Câncer de Colo de Útero e de 

Mama. 
III. Tratamento das Infecções Respiratórias Agudas (IRA) e Crônicas (DPOCs e outras). 
IV. Saúde do Trabalhador e Saúde do Homem. 
V. Saúde Mental e Doenças Infecto-Parasitárias. 

 
a) Somente as afirmativas I, II, III estão corretas.   
b) Somente as afirmativas I, II, IV estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas. 
d) Apenas a afirmativa III está incorreta. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
18) Com relação ao processo de trabalho de forma geral do NASF, analise as afirmativas a seguir e 

assinale a alternativa correta. 
 

I. Atua como o centro de comunicação entre os diversos pontos de atenção, responsabilizando-
se pelo cuidado dos usuários por meio de uma relação horizontal, contínua e integrada, com o 
objetivo de produzir a gestão compartilhada da atenção integral. 

II. Os NASF por contar com equipe multiprofissional se constituem como serviços com unidades 
físicas independentes ou especiais, sendo referência para atendimento especializado. 

III. Os NASF são de livre acesso para atendimento individual ou coletivo, sendo regulados os 
casos mais específicos pelas equipes de atenção básica. 

IV. O NASF coordena o cuidado, elabora, acompanha e gere projetos terapêuticos singulares, 
bem como acompanha e organiza o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção das Redes 
de Atenção à Saúde. 

V. Atua indiretamente no apoio às equipes e na unidade na qual o NASF está cadastrado. 
 

a) Nenhuma das afirmativas anteriores está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) As afirmativas I, II e V estão corretas. 
d) As afirmativas II, III e IV estão corretas.  
e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
19) Segundo o dicionário de língua portuguesa Michaelis, 2013, Sinergia pode ser entendido como a 

simultaneidade de forças que cooperam entre si. Nesse sentido, no tocante ao processo de 
trabalho do NASF e da Equipe Saúde da Família, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
a) Na relação entre gestor, equipe de saúde da família e equipe do NASF, deve imperar a 

flexibilidade, tanto para os critérios como para as próprias atividades do apoiador, ou seja, tudo 
isso deve ser considerado de forma dinâmica e sempre sujeita a reavaliação e reprogramação. 

b) Um aspecto-chave no processo de trabalho do NASF, por se tratar de equipe multiprofissional é o 
de ser responsável por elaborar plano terapêutico aos usuários independente se ordenados pela 
equipe saúde da família. 

c) A rigor, as equipes do NASF terão dois tipos de responsabilidades: sobre a população e sobre a 
equipe de saúde da família.  

d) O desempenho do NASF deverá ser avaliado não só por indicadores de resultado para a 
população, mas também por indicadores de resultado da sua ação na equipe. 
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e) O NASF deve realizar ações multiprofissionais e transdisciplinares, desenvolvendo a 
responsabilidade compartilhada.  

 
20) São ações de responsabilidade de todos os profissionais que compõem os NASF, EXCETO: 

 
a) Identificar, em conjunto com as Equipes Saúde da Família e a comunidade, as atividades, as ações 

e as práticas a serem adotadas em cada uma das áreas cobertas. 
b) Desenvolver coletivamente, com vistas à intersetorialidade, ações que se integrem a outras 

políticas sociais, como: educação, esporte, cultura, trabalho, lazer, entre outras. 
c) Acolher os usuários e humanizar a atenção, visto que esta é uma atribuição exclusiva das Equipes 

Saúde da Família que são a porta de entrada do usuário no sistema, portanto, responsáveis pelo 
acolhimento do usuário. 

d) Promover a gestão integrada e a participação dos usuários nas decisões, por meio de organização 
participativa com os Conselhos Locais e/ou Municipais de Saúde.  

e) Identificar, em conjunto com as ESF e a comunidade, o público prioritário em cada uma das 
ações.  

 
21) Com relação a Apoio Matricial, assinale a alternativa correta: 

 
a) O apoio matricial apresenta as dimensões de suporte: assistencial e técnico-pedagógico. A 

dimensão assistencial é aquela que vai produzir ação clínica direta com os usuários, e a ação 
técnico-pedagógica vai produzir ação de apoio educativo com e para a equipe. Essas duas 
dimensões devem seguir fases protocolares não devendo misturar entre si. 

b) O apoio matricial será formado por um conjunto de profissionais que têm, obrigatoriamente, 
relação direta e cotidiana com o usuário, cujas tarefas serão de prestar apoio às equipes de 
referência (equipes de Saúde da Família). 

c) Os profissionais que compõe os NASF serão referência de apoio matricial para as equipes Saúde 
da Família, sendo o NASF essencial na condução de problemas de saúde dos usuários. 

d) Um pressuposto fundamental da proposta do NASF é o de que deve ocorrer a compreensão do que 
é conhecimento nuclear do especialista e do que é conhecimento comum e compartilhável entre a 
equipe de saúde da família e o referido especialista. 

e) O conceito de apoio matricial tem uma dimensão sinérgica ao conceito de educação continuada. 
 

22) 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. 

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 a equipe traga o problema e saia com as 

possíveis soluções.  
IV. Para o PTS é importante uma certa 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. 
 

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. 
e) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
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23) Considerando o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, assinale a alternativa correta. 
 
a) A abordagem breve/mínima (PAAP), que consiste em perguntar e avaliar, aconselhar e preparar o 

fumante para que deixe de fumar, deve ser realizada obrigatoriamente por profissional capacitado 
na terapia cognitivo comportamental.  

b) O método eficaz para cessação de fumar preconizado pelo Programa de Controle do Tabagismo 
está pautado na abordagem sistêmica familiar. 

c) A ocorrência de uma recaída é critério de exclusão do participante do grupo de controle do 
tabagismo. 

d) O grau de dependência de nicotina do paciente pode ser avaliado através do teste de Fagerström.  
e) Quanto maior for o tempo dedicado em cada abordagem do fumante, maior a taxa de cessação, 

havendo, a partir de um tempo total de abordagem de 90 minutos, aumento adicional da taxa de 
abstinência. 

 
24) Com relação às atitudes básicas da Terapia Comunitária, analise as afirmativas abaixo e 

assinale a alternativa correta:  
 

I. Atendimento à população adscrita. 
II. Acolhimento respeitoso. 

III. Triagem prévia. 
IV. Formação de vínculos. 
V. Empoderamento das pessoas. 

 
a) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
b) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas. 
e) Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas. 

 
25) No tocante as Práticas Corporais e Atividade Física (PCAF) no NASF, analise as afirmativas 

abaixo e assinale a alternativa correta. 
 

I. Em março de 2006, foi lançada a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), com sete 
eixos temáticos de atuação, entre os quais as práticas corporais/atividade física. 

II. As práticas corporais e atividade física no NASF não são compreendidas na perspectiva da 
reflexão sobre as práticas de saúde em geral.  

III. A inserção das Práticas Corporais/Atividade Física (PCAF) ocorreu estratégia de 
enfrentamento da prevalência ascendente das doenças do aparelho circulatório como principal 
causa da morbimortalidade. 

IV. A PCAF deve ser construída a partir de componentes culturais, históricos, políticos, 
econômicos e sociais de determinada localidade, de forma articulada ao espaço-território. 

V. Para que as práticas corporais e atividade física no NASF ocorram no território estas não 
dependem de articulação com outras políticas de saúde, pois as PCAF são essencialmente 
autônomas. 
 

a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas. 
d) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas. 
e) Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas. 
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26) Considerando que o conhecimento sobre o território e a valorização da construção local 
relativos às Práticas Corporais/Atividade Física (PCAF) constituem princípios da atuação dos 
profissionais do NASF, conjuntamente com os demais profissionais da equipe de Saúde da 
Família (equipe de SF), são situações que deverão ser analisadas quando as atividades não 
obtêm a aderência da comunidade: 
 
a) Quando é escolhido um espaço que é identificado coletivamente como de segregação social. 
b) Quando é privilegiada determinada faixa etária em detrimento das demais, que constituem 

maioria. 
c) Quando se elege, unilateralmente, conteúdos e formatos veiculados pela grande mídia, esquecendo 

que pode haver na comunidade manifestações culturais que envolvem danças, artes cênicas, jogos 
esportivos e populares e até brincadeiras que foram construídas ou adaptadas pela comunidade. 

d) Apenas as alternativas a e b estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
27) Pode-se afirmar que uma das diretrizes para atuação profissional nas Práticas Corporais e 

Atividade Física (PCAF) no NASF é: 
 
a) Desenvolver junto à equipe de Saúde da Família ações intersetoriais pautadas nas demandas dos 

profissionais de saúde que atuam no território. 
b) Desenvolver ações de PCAF exclusivamente aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), 

visto que os serviços privados também possuem a responsabilidade de realizar ações de PCAF aos 
seus conveniados. 

c) Desenvolver ações que promovam a inclusão social e que tenham a intergeracionalidade, a 
integralidade do sujeito, o cuidado integral e a abrangência dos ciclos da vida como princípios de 
organização e fomento das praticas corporais/atividade física. 

d) Desenvolver ações de educação em saúde reconhecendo o protagonismo dos profissionais de 
educação física na produção do conhecimento junto da comunidade assistida. 

e) Primar por intervenções que favoreçam a coletividade excluindo a abordagem individual, 
divulgando assim informações que possam contribuir para adoção de modos de vida saudáveis 
para um amplo número de pessoas. 

 
28) Com relação ao processo de trabalho que envolve a Prática Corporal e Atividade Física 

(PCAF) na comunidade, analise as assertivas a seguir e coloque V para verdadeiro, F para falso 
e assinale a alternativa que demonstra a sequência correta, de cima para baixo: 
 

( ) Recomenda-se que o profissional de Educação Física favoreça em seu trabalho a 
abordagem da diversidade das manifestações da cultura corporal presentes localmente e as 
que são difundidas nacionalmente, procurando fugir do aprisionamento técnico- 
pedagógico dos conteúdos clássicos da Educação Física. 

( ) Não cabem dúvidas sobre os benefícios da atividade física contínua para a circulação, 
redução do mau colesterol, redução do estresse, prevenção das doenças do aparelho 
circulatório, melhora do sono e muitas outras coisas. No entanto, apenas uma dimensão do 
ser humano está em destaque nessa abordagem: a antropológica. 

( ) O campo de saber da Educação Física é constituído de conteúdos da cultura corporal ou 
cultura de movimento e dos conhecimentos sistematizados nos campos do esporte e 
aptidão física, da história, da antropologia, da sociologia, da educação e da saúde. 

( ) São consideradas como algumas situações desfavoráveis para as Práticas Corporais e 
Atividade Física (PCAF), como a urbanização exacerbada e o desaparecimento de espaços 
públicos de lazer; as dificuldades de acesso às praças, aos parques ou aos centros 
comunitários, seja pela ausência de tempo, recurso financeiro, limitações motoras etc. 

( ) A participação da comunidade é relevante para atuação do profissional, pois há 
possibilidade de serem definidas e pactuadas atividades que expressem as necessidades e 
desejos da comunidade em relação às PCAF, evitando assim a imposição de ações por 
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parte do profissional e a falta de identificação por parte dos sujeitos com as atividades 
propostas. 

  
a) F  F  V  V  V 
b) V  F  V  V  V 
c) V  V  V  V  V 
d)  F  V  F  V  F 
e) V  F  V  F  V 

 
29) O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela Constituição Federal e regulamentado 

pelas Leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90, com a finalidade de alterar a situação de desigualdade na 
assistência à saúde da população, tornando obrigatório o atendimento público a qualquer 
cidadão, sendo proibidas cobranças de dinheiro sob qualquer pretexto. De acordo com a 
Constituição Federal promulgada em 1988, analise as afirmativas a seguir: 

 
I. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

II. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de 
saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 
preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

III. 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: 
descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com 
prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 
participação da comunidade. 

IV. O Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social e 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. 

V. Ao sistema único de saúde não compete: participar da produção de medicamentos, 
equipamentos, hemoderivados e outros insumos; ordenar a formação de recursos humanos na 
área de saúde; participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento 
básico e colaborar na proteção do meio ambiente. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 
b) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.  
c) Somente as afirmativas I, II, III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, III, IV e V são corretas. 
e) Todas as afirmativas são corretas. 

 
30) De acordo com a Lei Orgânica da Saúde NÃO se constitui como objetivo ou atribuição do 

Sistema Único de Saúde (SUS):  
 
a) A identificação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 
b) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, 

com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 
c) A execução de ações como as de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e de saúde do 

trabalhador. 
d) A manutenção do sigilo das informações de saúde obtidas por meio das notificações. 
e) A participação na execução de ações de saneamento básico. 
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31) A Lei Complementar nº 141 dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente 
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde. 
Estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de 
fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo. Com base 
na Lei Complementar nº 141 analise as afirmativas a seguir. 

 
I. Os recursos da União são repassados ao Fundo Nacional de Saúde e às demais unidades 

orçamentárias que compõem o órgão Ministério da Saúde, para serem aplicados em ações e 
serviços públicos de saúde. 

II. Os Municípios aplicarão anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 10% 
(dez) da arrecadação dos impostos. 

III. Os Estados aplicarão anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 23% 
(vinte e três) da arrecadação dos impostos, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos 
respectivos Municípios. 

IV. A União aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde o montante 
correspondente a 10% (dez) da arrecadação dos impostos. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente a afirmativa I é correta. 
b) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
c) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
e) I, II, III e IV são corretas. 

 
32) Sobre os objetivos da Política Nacional de Promoção à Saúde, considere V (verdadeiro) ou F 

(falso) para as afirmativas a seguir:  
 

( ) Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos 
seus determinantes e condicionantes – modos de viver, condições de trabalho, habitação, 
ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais. 

( ) Valorizar e otimizar os serviços especializados de saúde, os espaços de convivência e de 
produção de saúde para o desenvolvimento das ações de promoção da saúde. 

( ) Aumentar a autonomia e a co-responsabilidade de sujeitos e coletividades, inclusive o 
poder público, no cuidado integral à saúde e minimizar e extinguir as desigualdades de 
toda e qualquer ordem (étnica, racial, social, regional, de gênero, de orientação/opção 
sexual, entre outras). 

( ) Favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais  seguros e 
saudáveis. 

( ) Incorporar e implementar ações de promoção da saúde, com ênfase na média e alta 
complexidade. 
 

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.  
 

a) F, F, V, V e V  
b) V, F, V, V e F  
c) V, V, F, V e F  
d) V, V, V, V e F  
e) V, F, V, F e F  
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33) Julgue as afirmativas a seguir acerca do Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011. 
 

I. Este decreto regulamenta a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do SUS, o planejamento da rede de atenção básica, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa. 

II. Este decreto define Região de Saúde como espaço geográfico contínuo constituído por 
agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas, sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de 
ações e serviços de saúde. 

III. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é acordo firmado entre entes federativos 
com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e 
hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de 
avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle 
e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das 
ações e serviços de saúde. 

IV. Rede de Atenção à Saúde é um conjunto de ações e serviços de saúde distribuídos em níveis 
de complexidade crescente, em forma piramidal, sendo que a atenção básica fica na base da 
pirâmide e acima os níveis secundário e terciário respectivamente. 

V. São portas de entrada aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços:  de 
atenção primária, de atenção de urgência e emergência e de atenção psicossocial. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente I e II são corretas. 
b) Somente I e V são corretas. 
c) Somente II, III e V são corretas. 
d) Somente II, III e IV são corretas. 
e) Somente I, II, III e V são corretas.   

 
34) Segundo a NOB-93, além das atribuições já definidas na lei de sua criação, compete ao 

Conselho Municipal de Saúde: 
 

a) Deliberar sobre o Plano Municipal de Saúde. 
b) Fiscalizar a gestão do Fundo Municipal de Saúde. 
c) Aprovar critérios de programação ambulatorial e hospitalar. 
d) Aprovar a programação físico-orçamentária. 
e) Representar o segmento a que pertencem, exercendo atividades consideradas de relevância 

pública, gerando a estes o direito a remuneração. 
 
35) No que se diz respeito à participação social no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
 

a) A Constituição de 1988 incorporou as principais propostas da VIII Conferência, criando o Sistema 
Único Saúde (SUS). 

b) A participação da comunidade está prevista em lei, portanto representam os canais legais de 
controle social, garantindo a presença de representantes da população organizada nos processos de 
gestão da política de saúde. 

c) Os conselhos de saúde são órgãos de caráter permanente e deliberativo. 
d) As Conferências de Saúde devem se reunir em cada nível de governo, em espaço de tempos 

maiores, mais não superiores a 2 (dois) anos, com representantes dos vários segmentos sociais. 
e) Os conselhos de saúde devem controlar e fiscalizar a execução da política de saúde em sua esfera 

governamental, inclusive em seus aspectos econômicos e financeiros. 







