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I. Nesta prova, você encontrará 09 (nove) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 
questões), Legislação aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos 
Específicos (25 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 

solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
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no próprio cartão de respostas. 
X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 
XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração. 
XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares. 
 

Boa Prova!

LEIA COM  ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1  

31  26

2  

32  27  

3  

33  28

4  

34  29 

5 

35 30 

6       

36       

7  

37  

8 

38 

9  

39  

10  

40  

11  

41  

12  

42  

13  

43  

14  

44  

15  

45  

16  

46  

2117  

47  

2218  

48  

2319  

49  

2420  

50  

25  



RASCUNHO



1IBFC_86

LÍNGUA PORTUGUESA
Texto
 Há algum tempo venho afinando certa mania. Nos começos 
chutava tudo o que achava. [...] Não sei quando começou em 
mim o gosto sutil. [...]
 Chutar tampinhas que encontro no caminho. É só ver a 
tampinha. Posso diferenciar ao longe que tampinha é aquela 
ou aquela outra. Qual a marca (se estiver de cortiça para 
baixo) e qual a força que devo empregar no chute. Dou uma 
gingada, e quase já controlei tudo. [...] Errei muitos, ainda erro. 
É plenamente aceitável a ideia de que para acertar, necessário 
pequenas erradas. Mas é muito desagradável, o entusiasmo 
desaparecer antes do chute. Sem graça.
 Meu irmão, tino sério, responsabilidades. Ele, a camisa; 
eu, o avesso. Meio burguês, metido a sensato. Noivo...
 - Você é um largado. Onde se viu essa, agora! [...]
 Cá no bairro minha fama andava péssima. Aluado, farrista, 
uma porção de coisas que sou e que não sou. Depois que 
arrumei ocupação à noite, há senhoras mães de família que já 
me cumprimentaram. Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos 
de confiança. Acham, sem dúvida, que estou melhorando. 
 - Bom rapaz. Bom rapaz.
 Como se isso estivesse me interessando...
Faço serão, fico até tarde. Números, carimbos, coisas chatas. 
Dez, onze horas. De quando em vez levo cerveja preta e 
Huxley. (Li duas vezes o “Contraponto” e leio sempre). [...]
Dia desses, no lotação. A tal estava a meu lado querendo 
prosa. [...] Um enorme anel de grau no dedo. Ostentação 
boba, é moça como qualquer outra. Igualzinho às outras, sem 
diferença. E eu me casar com um troço daquele? [...] Quase 
respondi...
- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal. Assobia sambas 
de Noel com alguma bossa. Agora, minha especialidade, 
meu gosto, meu jeito mesmo, é chutar tampinhas da rua. Não 
conheço chutador mais fino. 
(ANTONIO, João. Afinação da arte de chutar tampinhas. In: Patuleia: 

gentes de rua. São Paulo: Ática, 1996) 

Vocabulário: 
Huxley: Aldous Huxley, escritor britânico mais conhecido por 
seus livros de ficção científica. 
Contraponto: obra de ficção de Huxley que narra a destruição 
de valores do pós-guerra na Inglaterra, em que o trabalho e a 
ciência retiraram dos indivíduos qualquer sentimento e vontade 
de revolução. 

1) Ao representar os irmãos, o texto estabelece uma 
oposição básica entre dois comportamentos que 
os caracterizam. Assinale a alternativa em que se 
transcrevem dois fragmentos que evidenciem esse 
contraste. 
a)  “Chutar tampinhas que encontro no caminho” (2º§)/ 

“-Bom rapaz. Bom rapaz.” (6º§).
b)  “Meu irmão, tino sério, responsabilidades”(3º§)/ “Faço 

serão, fico até tarde.” (8º§).
c)  “Você é um largado.” (4º§)/ “Como se estivesse me 

interessando” (7º§).
d)  “Meio burguês, metido a sensato.” (3º§)/ “Aluado, 

farrista” (5º§).
e)  “Cá no bairro minha fama andava péssima.” (5º§)/ 

“Onde se viu essa, agora!” (4º§).

2) O narrador emprega, no primeiro parágrafo, a 
construção “Nos começos chutava tudo o que achava.” 
que evidencia uma construção incomum marcada por 
uma atípica flexão de número. Esse emprego expressivo 
sugere que: 
a)  o personagem não pode delimitar quando a mania 

começou. 
b)  é impossível precisar o local em que ocorreu o primeiro 

chute. 
c)  não se trata de uma atitude exclusiva do personagem 

narrador.
d)  não houve um início, de fato, para a prática dessa 

mania.
e)  foram várias situações em que se chutava tudo que 

achava. 

3) Ao longo do texto a visão que o narrador tem de si é 
alternada com o modo pelo qual os outros o veem. 
Assim, percebe-se que o rótulo de “Bom rapaz. Bom 
rapaz.” (6º§) deve-se ao fato de o narrador: 
a)  dedicar-se ao chute de tampinhas. 
b)  ler o livro de um autor famoso. 
c)  ter uma péssima fama no bairro. 
d)  passar a cumprimentar as senhoras. 
e)  conseguir um emprego noturno.

4) Em “Há algum tempo venho afinando certa mania.” 
(1º§), nota-se que o termo destacado pertence à 
seguinte classe gramatical:
a)  substantivo.
b)  adjetivo.
c)  pronome. 
d)  advérbio. 
e)  interjeição. 

5) No terceiro parágrafo, no trecho “Ele, a camisa; eu, 
o avesso.”, foi empregado um recurso coesivo que 
confere expressividade ao texto. Trata-se da: 
a)  elipse.
b)  anáfora. 
c)  catáfora. 
d)  repetição.
e)  sinonímia.

6) No nono parágrafo, ao referir-se à moça que sentou a 
seu lado no lotação, o narrador revela uma visão: 
a)  objetiva. 
b)  depreciativa. 
c)  idealizada. 
d)  contestadora. 
e)  indiferente. 

7) A oração “Depois que arrumei ocupação à noite,”(5º§) é 
introduzida por uma locução conjuntiva que apresenta 
o mesmo valor semântico da seguinte conjunção: 
a)  porquanto.
b)  conforme.
c)  embora. 
d)  quando. 
e)  pois.

8) O emprego do acento grave em “Às vezes, aparecem 
nos rostos sorrisos de confiança.“ (5º§) justifica-se 
pela mesma razão do que ocorre no seguinte exemplo: 
a)  Entregou o documento às meninas. 
b)  Manteve-se sempre fiel às suas convicções. 
c)  Saiu, às pressas, mas não reclamou. 
d)  Às experiências, dedicou sua vida. 
e)  Deu um retorno às fãs. 

9) No último parágrafo, o período “- Olhe: sou um cara que 
trabalha muito mal.” é composto e sua última oração 
pode ser classificada como: 
a)  subordinada adjetiva.
b)  subordinada adverbial. 
c)  coordenada sindética.
d)  subordinada substantiva. 
e)  coordenada assindética. 

10) A locução verbal “venho afinando”, presente no 
primeiro período do texto, constrói um sentido de ação: 
a)  passada e concluída. 
b)  que ainda será realizada. 
c)  pontual e ocorrida no presente.
d)  com ideia de continuidade.  
e)  passada que não mais se realiza. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Se Ana já fez 120% de 35% de uma tarefa, então a fração 
que representa o que ainda resta da tarefa é:

a) 
50
21

b) 
100
42

c) 
50
29

d) 
50
27

e) 
50
31

12) Dentre os moradores de certa vila de casas, sabe-se 
que 36 deles gostam de assistir à TV, 47 gostam de ir 
à academia e 23 gostam dos dois. Se 92 moradores 
opinaram, então o total deles que não gostam nem de 
TV e nem de ir à academia é:
a)  32
b)  55
c)  14
d)  36
e)  43

13) De acordo com a sequencia lógica 
3,7,7,10,11,13,15,16,19,19,..., o próximo termo é:
a)  20
b)  21
c)  22
d)  23
e)  24

14) Considerando a frase “João comprou um notebook e 
não comprou um celular”, a negação da mesma, de 
acordo com o raciocínio lógico proposicional é:
a)  João não comprou um notebook e comprou um celular
b)  João não comprou um notebook ou comprou um celular
c)  João comprou um notebook ou comprou um celular
d)  João não comprou um notebook e não comprou um 

celular
e)  Se João não comprou um notebook, então não comprou 

um celular

15) Sabe-se que p, q e r são proposições compostas e o 
valor lógico das proposições p e q são falsos. Nessas 
condições, o valor lógico da proposição r na proposição 
composta {[q v (q ̂  ~p)] v r} cujo valor lógico é verdade, 
é:
a)  falso
b)  inconclusivo
c)  verdade e falso
d)  depende do valor lógico de p
e)  verdade

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, 
autorizou o Poder Executivo a criar a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares, bem como definiu 
suas competências. No que diz respeito a essas 
competências definidas pela legislação, analise as 
afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso 
(F).
(  ) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos 

hospitais universitários e federais e a outras instituições 
congêneres, com implementação de sistema de gestão 
único com geração de indicadores quantitativos e 
qualitativos para o estabelecimento de metas

(  ) Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa 
de instituições federais de ensino superior e de 
outras instituições congêneres, cuja vinculação com o 
campo da saúde pública ou com outros aspectos da 
sua atividade torne necessária essa cooperação, em 
especial na implementação das residências médica, 
multiprofissional e em área profissional da saúde, nas 
especialidades e regiões estratégicas para o Poder 
Executivo

(  ) Administrar unidades hospitalares, bem como prestar 
serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial 
e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no 
âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde)

(  ) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento 
em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos 
hospitais universitários federais e a outras instituições 
congêneres 

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a) F, V, F, F
b) V, F, V, V
c) V, F, V, F
d) V, V, V, F
e) F, F, V, F

17) Em conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº 
12.550, de 15 de dezembro de 2011, no tocante aos 
recursos da EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares) assinale a alternativa INCORRETA.
a)  As receitas decorrentes da alienação de bens e direitos 
b)  Doações, legados, subvenções e outros recursos que 

lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de 
direito público ou privado

c)  As receitas decorrentes dos acordos e convênios que 
realizar com entidades nacionais e internacionais

d)  Recursos oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União, Estados e Municípios

e)  As receitas decorrentes dos direitos patrimoniais, tais 
como aluguéis, foros, dividendos e bonificações
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18) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que 
aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares – EBSERH, determina quais são 
seus órgãos estatutários, bem como define quem NÃO 
poderá participar da composição destes órgãos. Analise 
os itens abaixo e assinale a alternativa CORRETA no 
que concerne aos impedimentos.
I. Os declarados inabilitados para cargos de administração 

em empresas sujeitas a autorização, controle e 
fiscalização de órgãos e entidades da administração 
pública direta e indireta.

II. Os que houverem sido condenados por crime 
falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de 
corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, 
contra a economia popular, contra a fé pública, contra 
a propriedade ou que houverem sido condenados à 
pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos.

III. Os que detiveram o controle ou participaram da 
administração de pessoa jurídica concordatária, falida 
ou insolvente, no período de cinco anos anteriores à 
data da eleição ou nomeação, ainda que na condição 
de síndico ou comissário.

IV. Os que detenham controle ou participação relevante 
no capital social de pessoa jurídica inadimplente com 
a EBSERH ou que lhe tenha causado prejuízo ainda 
não ressarcido, estendendo-se esse impedimento 
aos que tenham ocupado cargo de administração em 
pessoa jurídica nessa situação, no exercício social, 
imediatamente anterior à data da eleição ou nomeação.

V. Sócio, ascendente, descendente ou parente colateral 
ou afim, até o terceiro grau, de membro do Conselho 
de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho 
Consultivo.

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

19) O Regimento interno da EBSERH específica que o 
corpo diretivo é constituído pelo Presidente e pelos 
Diretores que compõem a Diretoria Executiva e também 
determina quais são os órgãos de apoio vinculados à 
Presidência. Avalie as alternativas abaixo e assinale a 
que apresenta a informação INCORRETA sobre esses 
órgãos de apoio.
a)  Consultoria Jurídica
b)  Assessoria Técnica-Parlamentar
c)  Coordenadoria de Formação Profissional
d)  Coordenadoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica
e)  Coordenadoria de Gestão Estratégica

20) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – determina as competências 
da Corregedoria-Geral. No que diz respeito a essas 
atribuições, analise as afirmativas abaixo, dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Determinar, quando comprovada a necessidade, a 

realização de inspeções preventivas e a requisição de 
perícias e laudos periciais

(  ) Coordenar, orientar, controlar e avaliar as atividades 
de correição no âmbito da Sede, filiais e unidades 
descentralizadas, inclusive no que se refere às ações 
preventivas, objetivando a melhoria do padrão de 
qualidade no processo de gestão e, como consequência, 
na prestação de serviços à sociedade

(  ) Estudar e propor a revisão de normas e procedimentos 
administrativos, quando constatadas fragilidades nas 
metodologias de fiscalização que poderiam possibilitar 
eventuais riscos e desvios de conduta funcional e 
irregularidades

(  ) Receber denúncias envolvendo desvio de conduta de 
empregados, lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio 
público e adotar os procedimentos correcionais cabíveis, 
dando ciência das medidas adotadas aos agentes que 
as formularam

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a) F, V, V, V
b) V, F, F, V
c) F, V, F, V
d) V, F, V, F
e) F, F, V, V

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Promoção da saúde foi um dos eixos do Pacto pela 
Vida, componente do pacto pela Saúde (2006), um dos 
marcos da construção do SUS. Analise os objetivos 
desse eixo abaixo e assinale o incorreto.
a) Elaborar e implementar uma Política de Promoção da 

Saúde, de responsabilidade dos três gestores
b) Enfatizar a mudança de comportamento da população 

brasileira de forma a internalizar a responsabilidade 
individual da prática de atividade física regular, 
alimentação adequada e saudável e combate ao 
tabagismo

c) Articular e promover os diversos programas de 
promoção de atividade física já existentes e apoiar a 
criação de outros

d) Apoiar e estimular estratégias de detecção precoce do 
câncer de mama e do câncer do colo uterino

e) Promover medidas concretas pelo hábito da alimentação 
saudável

22) Analise as representações abaixo e assinale a 
alternativa que contempla aquelas que são permitidas 
no Conselho de Saúde.
I. Poder Judiciário.
II. Poder Legislativo.
III. Poder Executivo.
a) I, II e III
b) Apenas III
c) Apenas II
d) Apenas I e II
e) Apenas I e III
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23) Sobre o sistema SISAIH - Sistema Gerador do 
Movimento das Unidades Hospitalares, assinale a 
alternativa incorreta:
a) Otimiza a digitação e remessa de dados
b) Emite relatórios gerenciais
c) Possibilita auditoria nas internações indevidas antes do 

efetivo pagamento
d) É um sistema descentralizado utilizado mensalmente 

pelas Unidades Hospitalares para transcrição dos 
dados das Autorizações de Internações Hospitalares e 
envio dos dados às Secretarias de Saúde

e) É a principal ferramenta de acompanhamento da gestão 
da saúde no município, estado, Distrito Federal e União

24) Um dos princípios fundamentais do Sistema Único 
de Saúde (SUS) determina que todos os cidadãos 
brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm 
direito ao acesso às ações e serviços de saúde. Assinale 
a alternativa que corresponde a esse princípio.
a) Integralidade
b) Igualdade
c) Universalidade
d) Equidade
e) Autonomia

25) O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é 
previsto no decreto presidencial 7508/12. Acerca desse 
contrato, assinale a alternativa incorreta:
a) O Conselho Nacional de Saúde é o órgão que fará o 

controle e a fiscalização do Contrato Organizativo de 
Ação Pública da Saúde

b) A humanização do atendimento do usuário será fator 
determinante para o estabelecimento das metas de 
saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação 
Pública de Saúde

c) O Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde 
observará diretrizes básicas para fins de garantia 
da gestão participativa, como o estabelecimento de 
estratégias que incorporem a avaliação do usuário, das 
ações e dos serviços, como ferramenta de sua melhoria

d) As normas de elaboração e fluxos do Contrato 
Organizativo de Ação Pública de Saúde serão 
pactuados pelo CIT (Comissão Intergestores Tripartite), 
cabendo à Secretaria de Saúde Estadual coordenar a 
sua implementação

e) Os partícipes incluirão dados sobre o Contrato 
Organizativo de Ação Pública de Saúde no sistema de 
informações em saúde organizado pelo Ministério da 
Saúde e os encaminhará ao respectivo Conselho de 
Saúde para monitoramento

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) O desenvolvimento motor pode ser conceituado como 
o processo de mudanças no movimento contínuo 
relacionado à idade, bem como as interações das 
restrições que induzem tais mudanças. Por restrições 
entende-se uma característica que encoraja alguns 
movimentos, enquanto desencoraja outros. Sobre estas 
restrições analise as afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa correta.
I. Restrições individuais: são características físicas 

mentais específicas de uma pessoa ou organismo. Por 
exemplo: a altura, o comprimento de um membro, a 
força a motivação podem influenciar a maneira como o 
indivíduo se movimenta.

II. Restrições ambientais: são restrições relacionadas ao 
mundo que nos cerca. Exemplos desta restrição estão 
relacionados ao medo, à experiências anteriores e foco 
de atenção.

III. Restrições de tarefa: incluem os objetivos e a estrutura 
de regras de um movimento ou atividade específicos. O 
exemplo de um corredor que não se sente motivado a 
correr em um local com temperatura e umidade adversa 
pode restringir o movimento.

 De acordo com Haywood e Getchell (2016) estão 
corretas as afirmativas:
a)  Somente I
b)  Somente II
c)  Somente III
d)  Somente I e II
e)  Somente II e III

27) Compreender como as características da prática afetam 
a aprendizagem são essenciais à aprendizagem motora 
e como as variações de uma tarefa pode aumentar 
a potencialidade de adaptar movimentos para ir ao 
encontro das demandas de novas situações. Associe 
o tipo de prática contido na coluna da esquerda a sua 
caracterização na coluna da direita.

TIPO DE PRÁTICA CARACTERIZAÇÃO
I. Prática em blocos A – Sequência prática na qual os 

indivíduos treinam apenas uma 
variação de uma dada classe de 
tarefas durante uma sessão.

II. Prática randômica B – Sequência prática na qual os 
indivíduos praticam um número de 
variações de uma dada classe de 
tarefas durante uma sessão.

III. Prática constante C – Sequência prática na qual os 
indivíduos treinam repetidamente a 
mesma tarefa.

IV. Prática variada D – Sequência prática na qual 
os indivíduos realizam uma 
variedade de diferentes tarefas 
sem ordem específica, assim 
evitando, ou minimizando repetições 
consecutivas de qualquer tarefa 
única. 

 Segundo Schmidt e Wrisberg (2010) a correta 
associação entre o tipo de prática e sua caracterização 
encontra-se na alternativa:
a)  I - A; II - D; III - B; IV - C
b)  I - B; II - C; III - D; IV - A
c)  I - C; II - D; III - A; IV - B
d)  I - B; II - D; III - C; IV - A
e)  I - C; II - B; III - A; IV - D
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28) Assinale a alternativa incorreta. O sistema cinestésico 
pode ser descrito como o sistema que nos dá “sensação 
corporal” e, certamente, é vital para à capacidade de 
posicionamento e locomoção no ambiente. Segundo 
Haywood e Getchell (2016) o sistema cinestésico ou 
proprioceptivo é importante para o desempenho de 
habilidades porque produz informações sobre:
a)  a relação das partes do corpo entre si
b)  a posição do corpo no espaço
c)  os movimentos corporais
d)  a maleabilidade em relação ao crescimento
e)  a natureza dos objetos com os quais o corpo estabelece 

contato

29) A Corporeidade associa-se à história de vida, à 
experiência do corpo vivido expressa pela motricidade. 
Registra-se que, na medida que se constrói história e 
cultura, o sujeito se apropria da realidade. A consciência 
corporal se traduz como o conjunto de manifestações 
corporais estabelecidas entre os homens e o meio. 
Nesta perspectiva analise as proposições e assinale a 
alternativa correta.
I. O profissional de Educação Física precisa ter 

consciência dos padrões de corpo que são construídos 
socialmente e trabalhar esses conceitos.

II. Os profissionais de Educação Física devem trabalhar 
e desenvolver as capacidades físicas e habilidades 
motoras, considerando a produtividade e o desempenho.

III. Os profissionais de Educação Física devem trabalhar 
em uma perspectiva de que a consciência corporal se 
traduz como o conjunto de manifestações corporais 
estabelecidas entre os homens e o meio.

IV. Conscientes do lema de Juvenal (V a.C) os profissionais 
de Educação Física devem defender os benefícios 
dos exercícios físicos às entidades “Corpo” e “Mente”, 
autônomas entre si.

 Tendo por base a perspectiva de corporeidade 
apresentada por Santin (1992) estão corretas as 
afirmativas:
a)  Somente I e II
b)  Somente I e III
c)  Somente II e III
d)  Somente III e IV
e)  Somente II e IV

30) A relações entre exercício físico, saúde e a qualidade de 
vida são amplamente relatadas, tendo o exercício físico 
implicações sobre as diversas patologias associadas 
à hipocinesia. Sobre as implicações do exercício físico 
relacionadas às doenças coronárias analise:
I. Os benefícios à saúde por meio dos exercícios físicos 

exigem também exercício de alta intensidade.
II. O treinamento anaeróbio produz alterações fisiológicas 

favoráveis que reduzem o risco de infarto do miocárdio, 
incluindo artérias coronárias maiores, aumento do 
tamanho de coração e aumento da capacidade e 
bombeamento.

III. O treinamento aeróbio pode reduzir, tanto a pressão 
arterial sistólica, quanto diastólica, em aproximadamente 
8 a 10 mmHg nos indivíduos com pressão arterial 
moderada.

IV. O exercício físico de baixa intensidade deve ser prática 
constitutiva do tratamento para reduzir o risco de 
doenças coronárias.

 De acordo com Wilmore e Costill (2013) estão corretas 
as afirmativas:
a)  Somente I e II
b)  Somente I e III
c)  Somente II e III
d)  Somente II e IV
e)  Somente III e IV

31) A Ginástica Laboral situa-se entre as práticas 
destinadas a minimizar contingências decorrentes das 
atividades ocupacionais, constituindo-se de pausas 
com exercícios programados previamente, que levam 
em consideração as atividades nos diversos setores 
da empresa. Sobre a situação no trabalho e indicação 
de pausa analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta.
I. Trabalho com movimentos repetitivos: pausas curtas de 

3 a 5 minutos por hora trabalhada, reduzindo a fadiga e 
aumentando o potencial de ação prolongada.

II. No aprendizado de habilidades ou trabalho de 
aprendizes: dosar as pausas conforme a dificuldade das 
habilidades a serem aprendidas. 

III. Trabalho pesado em ambientes quentes ou frios: 
pausas maiores que 10 a 15 minutos, além de um ou 
duas pausas curtas por turno de 3 a 5 minutos.

IV. Trabalhos com elevada exigência mental: pausas 
dosadas para que a carga horária máxima suportável 
não seja ultrapassada.

 De acordo com Grandjean (1998) estão corretas as 
afirmativas:
a)  Somente I e II
b)  Somente I e III
c)  Somente II e III
d)  Somente III e IV
e)  Somente II e IV

32) O esporte pode ser conceituado como uma atividade 
ou prática competitiva, institucionalizada, que envolve 
esforço físico vigoroso ou o uso de habilidades 
motoras relativamente complexas, por indivíduos cuja 
participação é motivada pela combinação de fatores 
intrínsecos e extrínsecos. Entre os diversos critérios 
para classificação dos esportes, situam-se se a prática 
individual e coletiva se existe ou não relação com 
companheiros e se existe ou não interação direta com o 
adversário. Desta forma, analise as afirmações acerca 
da classificação dos esportes:
I. Esportes individuais em que não há interação com o 

oponente: são atividades que requerem a colaboração 
de dois ou mais atletas, mas que não implicam a 
interferência do adversário na atuação motora. É 
exemplo de esporte nesta classificação a Natação.

II. Esportes coletivos em que não há interação com o 
oponente: são atividades motoras em que a atuação 
do sujeito não é condicionada diretamente pela 
necessidade de colaboração do colega nem pela 
ação direta do oponente. É exemplo de esporte nesta 
classificação o Ginástica rítmica desportiva coletiva.

III. Esportes individuais em que há interação com o 
oponente: são aqueles em que os sujeitos se enfrentam 
diretamente, tentando em cada ato alcançar os objetivos 
do jogo evitando concomitantemente que o adversário o 
faça, porém sem a colaboração de um companheiro. É 
exemplo de esporte nesta classificação o Tênis.

IV. Esportes coletivos em que há interação com o oponente: 
são atividades nas quais os sujeitos, colaborando com 
seus companheiros de equipe de forma combinada, 
se enfrentam diretamente com a equipe adversária, 
tentando em cada ato atingir os objetivos do jogo, 
evitando ao mesmo tempo que os adversários o façam. 
É exemplo de esporte nesta classificação o Futebol.

 De acordo com Ramirez (2007) estão corretas as 
afirmativas:
a)  Somente I e II
b)  Somente I e III
c)  Somente II e III
d)  Somente III e IV
e)  Somente II e IV
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33) O Basquetebol se constitui em uma modalidade 
esportiva coletiva disputada por duas equipes composta 
por cinco jogadores cada, sendo o objetivo deste jogo 
a realização de pontos por meio de cestas e impedir 
a consecução destas pelo adversário (Confederação 
Brasileira de Basquetebol, 2010). Supondo a situação 
de uma equipe que converteu durante um jogo quinze 
cestas, com pontuações dentro das três possibilidades 
de valores, e três delas na forma de lances-livre, 
assinale a alternativa que apresenta o número mínimo 
de pontos obtidos por essa equipe no jogo:
a)  38 pontos
b)  39 pontos
c)  25 pontos
d)  27 pontos
e)  28 pontos

34) A dança como linguagem corporal está presente em 
todas as sociedades e é parte integrante da cultura que 
se apresenta a partir de corpos, movimentos, crenças, 
ritmos, desejos e emoções. Nesta perspectiva analise 
as proposições analise as afirmativas abaixo e assinale 
a alternativa correta.
I. Por meio das danças e brincadeiras, os alunos poderão 

conhecer as qualidades do movimento expressivo, 
como leve/pesado, forte/fraco, rápido/lento, intensidade, 
duração, direção sendo capaz de analisá-los a partir 
destes referenciais.

 Assim,
II. O conhecimento das técnicas associadas à dança 

proporcionará ao aluno a capacidade de construir 
coreografias, forma principal de construção a 
apresentação dos movimentos de ordem expressiva.

 De acordo com Caio e Góis (2013) pode-se afirmar com 
relação às afirmativas que:
a)  As afirmativas I e II são proposições verdadeiras, e a II 

é uma justificativa correta da I
b)  As afirmativas I e II são proposições verdadeiras, mas a 

II não é uma justificativa correta da I
c)  A afirmativa I é uma proposição verdadeira, e a II é uma 

proposição falsa
d)  A afirmativa I é uma proposição falsa, e a II é uma 

proposição verdadeira
e)  As afirmativas I e II são falsas

35) O lazer conceituado como o conjunto de ocupações, 
às quais o indivíduo pode entregar-se de livre 
vontade, seja para repousar, seja para se divertir e se 
entreter ou ainda para desenvolver sua informação 
ou formação desinteressada, sua participação social 
voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-
se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, 
familiares e sociais. Sobre a caracterização do lazer 
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta.
I. Lazer é a “cultura vivenciada no ‘tempo disponível’ das 

obrigações profissionais, escolares, familiares e sociais, 
combinando os aspectos tempo e atitude”;

II. Lazer é “fenômeno gerado historicamente e do qual 
emergem valores questionadores da sociedade 
como um todo, porém devido seu caráter lúdico sem 
influências da estrutura social vigente”;

III. Lazer é “um tempo privilegiado para a vivência de 
valores que contribuam para mudanças de ordem moral 
e cultural”;

IV. Lazer é “portador de um duplo aspecto educativo, 
veículo e objeto de educação”.

 De acordo com Marcelino (2008) estão corretas as 
afirmativas: 
a)  Somente I, II e III
b)  Somente I, II e IV
c)  Somente II, III e IV
d)  Somente I, III e IV
e)  Todas estão corretas

36) Sobre o esporte adaptado, analise as afirmativas abaixo 
e assinale a alternativa correta.
I. Embora o sentido de competição esteja enraizado na 

prática desportiva, o profissional de Educação Física 
deve dar aos esportes adaptados o sentido mais 
amplo possível, adotando-o para abranger não só 
as experiências de competição, mas também as que 
envolvam atividades recreativas para o tempo de lazer 
e permitem ao deficiente ter uma vida saudável.

 Assim,
II. A modificação das atividades por parte do profissional 

de Educação Física deve permitir a participação do 
aluno, caso este não consiga realizar a tarefa em função 
da deficiência e valorizar com treinamento e incentivo 
dentro dos níveis de habilidade que os deficientes 
conseguem atingir.

 Pode-se afirmar de acordo com Winnick (2004) sobre as 
proposições: 
a)  As afirmativas I e II são proposições verdadeiras, e a II 

é uma justificativa correta da I
b)  As afirmativas I e II são proposições verdadeiras, mas a 

II não é uma justificativa correta da I
c)  A afirmativa I é uma proposição verdadeira, e a II é uma 

proposição falsa
d)  A afirmativa I é uma proposição falsa, e a II é uma 

proposição verdadeira
e)  As afirmativas I e II são falsas

37) A Cinesiologia se constitui no campo de estudos que 
se dedica à analise dos movimentos do corpo humano. 
Entre os referenciais considerados para análise do 
movimento humano, utiliza-se planos imaginários 
que dividem o corpo em partes de mesma massa ou 
peso. Assim, associe os planos contidos na coluna 
da esquerda às suas caracterizações localizadas na 
coluna da direita.

Planos Caracterização
I. Sagital A – Plano onde ocorrem movimentos 

corporais.
II. Frontal B – Plano onde ocorrem os movimentos 

do corpo, ou de segmentos corporais, para 
frente e para trás.

III. Transverso C – Plano onde ocorrem os movimentos 
laterais dos segmentos corporais, 
aproximando-os ou afastando-os da linha 
média do corpo.

 De acordo com Hall (2016) a correta associação entre 
os planos e suas caracterizações encontra-se na 
alternativa:
a)  I – A; II – B; III – C
b)  I – C; II – B; III – A
c)  I – C; II – A; III – B
d)  I – B; II – A; III – C
e)  I – B; II – C; III – A

38) Quando um segmento corporal se move, ele sofre um 
deslocamento angular em torno de um eixo imaginário 
de rotação através da articulação à qual este segmento 
está ligado. Existem três planos de referência para 
a descrição do movimento humano, e cada um é 
orientado, perpendicularmente, a um dos três planos 
de movimento. Assim, analise as afirmativas acerca 
destes eixos e assinale a alternativa correta.
I. O eixo transverso, também conhecido como eixo frontal 

ou látero-medial, é perpendicular ao plano transverso.
II. O eixo anteroposterior constitui-se na linha imaginária 

em torno da qual ocorre a rotação no plano frontal.
III. O eixo longitudinal constitui-se na linha imaginária que 

em torno da qual ocorre a rotação no plano sagital.
 Segundo Ginnis (2015) estão corretas as afirmativas:

a)  Somente I
b)  Somente II
c)  Somente III
d)  Somente I e II
e)  Somente II e III
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39) Com relação à terminologia do movimento articular e 
sua realização a partir dos planos e eixos do movimento 
humano, associe os planos contidos na coluna da 
esquerda aos movimentos na coluna da direita:

Planos Movimentos
I - Sagital A – Abdução, adução, flexão lateral, 

elevação, depressão, flexão radial e flexão 
ulnar.

II - Frontal B – Flexão, extensão, hiperextensão, 
dorsi-flexão e flexão plantar.

III - Transverso C – Rotação para direita e para esquerda, 
rotação medial e lateral, supinação e 
pronação, inversão e eversão, abdução e 
adução horizontal.

 De acordo com Hall (2016), a correta associação entre 
os planos e suas caracterizações, encontra-se na 
alternativa:
a)  I – B; II – A; III – C
b)  I – B; II – C; III – A
c)  I – C; II – A; III – B
d)  I – C; II – B; III – A
e)  I – A; II – B; III – C

40) A energia retirada dos alimentos fica armazenada em 
células na forma de ATP, um composto de alta energia. 
As células podem estocar apenas quantidades limitadas 
de ATP e devem gerar constantemente novo ATP para 
fornecer energia necessária para todo o metabolismo 
celular, incluindo a contração muscular. As células 
podem geram ATP por meio de três rotas metabólicas. 
Analise as afirmativas acerca das mesmas e assinale a 
alternativa correta.
I. No sistema ATP-PCr, Pi é separado da PCr por meio da 

ação da creatina quinase. Então, Pi pode se combinar 
com ADP para formar ATP, mediante o uso da energia 
liberada da quebra de PCr. Esse sistema é aeróbio e sua 
principal função é manter os níveis de ATP. A produção 
de energia é de 1 mol de PCr.

II. O sistema glicolítico envolve o processo de glicólise, pelo 
qual ocorre o fracionamento da glicose ou do glicogênio 
até o acido pirúvico. Quando a glicólise ocorre sem a 
presença de oxigênio, o ácido pirúvico é convertido em 
ácido lático. Um mol de glicose produz 2 mols de ATP, 
mas um mol de glicogênio produz 3 mols de ATP.

III. O sistema oxidativo. Neste processo o corpo 
“decompõe” os combustíveis com a ajuda do oxigênio 
para a geração de energia e desta forma é um processo 
aeróbio. A produção oxidativa de ATP é feita a partir de 
carboidratos e gorduras, sendo a produção a partir de 
proteínas geralmente insignificante. No que diz respeito 
aos carboidratos envolve três processos: glicólise, 
ciclo de Krebs e cadeia de transporte de elétrons. O 
resultado final é H2O, CO2 e 32 ou 33 moléculas de ATP 
por molécula de carboidrato.

 De acordo com Kenney, Wilmore e Costill (2013) estão 
corretas as afirmativas:
a)  Somente I e II
b)  Somente I e III
c)  Somente III
d)  Somente II 
e)  Somente II e III

41) Os três sistema de  produção de energia não funcionam 
de maneira independente entre si, e nenhuma atividade 
tem 100% de suporte de um único sistema de energia.  
Considerando a existência de um predomínio dos 
sistemas energéticos em relação ao tipo de demanda 
exigido pela prova, associe o sistema de energia 
contido na coluna da esquerda à prova contida na 
coluna da direita.

Sistema de Energia Prova
I – ATP-PCr A – 100 metros natação nado 

Crawl (em aproximadamente 
60 segundos). 

II – Glicólise B – Meia-Maratona (em 
aproximadamente 90 
minutos)

III – Oxidativo (carboidratos) C – Ultramaratona (em 
aproximadamente 24 horas)

IV – Oxidativo (gorduras) D - 100 metros rasos corrida 
(em aproximadamente 12 
segundos).

 De acordo com Foss e Keteyian (2000) a correta 
associação encontra-se na alternativa:
a)  I – C; II – B; III – A; IV – D
b)  I – B; II – A; III – C; IV – D
c)  I – A; II – B; III – D; IV – C
d)  I – D; II – A; III – B; IV – C
e)  I – D; II – B; III – A; IV – C

42) A somatotipologia é uma técnica classificatória 
da composição corporal humana de acordo com 
determinadas características físicas que diferenciam 
os seres humanos entre si. Avalie as afirmativas acerca 
dos componentes da somatotipologia e assinale a 
alternativa correta:
I. Componente endomórfico: entre seus principais traços, 

destacam-se tanto os grandes relevos musculares 
aparentes, com contornos predominantes nas regiões 
do trapézio, deltoide e abdominal, quanto uma estrutura 
óssea mais maciça, na região do punho e antebraço. 
A presença de gordura corporal é pequena, permitindo 
boa visualização do arcabouço muscular.

II. Componente mesomórfico: apresenta como principal 
característica da estrutura física, o arredondamento das 
curvas corporais. Tem-se num indivíduo obeso um bom 
exemplo de endomorfia plena, pois o relevo muscular 
praticamente não é notado: aparecem grandes volumes 
abdominais, pescoço curto e ombros quadrados. 

III. Componente ectomórfico: apreendido como 
componente da magreza, pode ser identificado pela 
linearidade corporal, com discreto volume muscular e 
pequena presença de tecido gorduroso.

 De acordo com Monteiro e Lopes (2005) estão corretas 
as afirmativas:
a)  Somente I
b)  Somente II
c)  Somente III
d)  Somente I e II
e)  Somente II e III

43) Dobras cutâneas são aferições realizadas para estimar 
o percentual de gordura corporal em relação à massa 
corporal total. Assinale a alternativa que contém as três 
dobras cutâneas preconizadas pelo Protocolo Jackson 
e Pollock (1978 e 1980) para o sexo feminino com idade 
entre 18 e 55 anos:
a)  peitoral, abdominal e coxa
b)  tricipital, suprailíaca e coxa
c)  tricipital, subescapular e bíceps
d)  suprailíaca, supraespinhal e abdominal
e)  tricipital, suprailíaca e abdominal
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44) O diabetes é um distúrbio do metabolismo dos 
carboidratos, caracterizado pela hiperglicemia. O 
diabetes ocorre em função da secreção ou utilização 
inadequada da insulina. Com relação às implicações 
entre o exercício físico e o diabetes analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I. Em pessoas com diabetes tipo 1, o controle glicêmico 

pode, ou não, ser melhorado com a prática do exercício. 
Mas, nessas pessoas, é maior o risco de ocorrência 
da doença arterial coronariana, portanto, a prática do 
exercício físico certamente pode diminuir esse risco.

II. O diabetes tipo 2 responde bem ao exercício. A 
permeabilidade da membrana celular à glicose melhora 
como o exercício, provavelmente associado ao aumento 
dos receptores GLUT-4, que diminui a resistência à 
insulina e aumenta a sensibilidade a esse hormônio.

III. Os exercícios aeróbios podem ser prescritos de 
maneira constante/contínua (a mesma intensidade) 
ou intervalada (alternando diferentes intensidades 
de exercício). Aquecimento e desaquecimento são 
fundamentais, principalmente no subgrupo que 
apresenta disautonomia.

IV. Exercícios de resistência/fortalecimento muscular não 
devem ser incluídos no plano de atividades do diabético, 
já que eles provocam diminuição da sensibilidade 
da insulina de maior duração, mediado também pelo 
aumento da massa muscular.

 De acordo Oliveira e Vencio (2016) estão corretas as 
afirmativas:
a)  Somente I, II e III
b)  Somente I, III e IV
c)  Somente II, III e IV
d)  Somente I e IV
e)  Todas estão corretas

45) Assinale a alternativa correta. O treinamento 
desportivo pode ser conceituado como o conjunto de 
procedimentos e meios utilizados para se conduzir 
um atleta à sua plenitude física, técnica e psicológica 
dentro de um planejamento racional, visando executar 
uma performance máxima num período determinado 
(DANTAS, 1995). Este processo deve ser guiado 
por princípios que orientam seus procedimentos 
e estruturam sua racionalidade. O princípio do 
treinamento que determina as adequações do treino 
ao tipo de atividade e as habilidades motoras e 
capacidades físicas vinculadas a esta é denominado:
a)  Princípio da individualidade
b)  Princípio da especificidade
c)  Princípio da reversibilidade
d)  Princípio da sobrecarga
e)  Princípio da variação

46) O treinamento desportivo, entre suas ações, atua sobre 
as valências ou capacidades físicas de modo a aprimorá-
las, buscando atender as condições estabelecidas pela 
periodização. Associe a capacidade física contida na 
coluna da esquerda à sua caracterização na coluna da 
direita:

Capacidade Física Caracterização
I - Força muscular A - Capacidade de realizar 

contrações musculares repetidas 
ou de manter uma contração por 
certo tempo.

II - Potência muscular B - Corresponde ao índice de 
liberação de energia pelos 
processos metabólicos celulares 
que funcionam sem envolvimento 
de oxigênio. 

III - Resistência muscular C - Capacidade de tensão 
que um músculo ou um grupo 
muscular é capaz de gerar. Pode 
ser classificada em estática e 
dinâmica.

IV - Potência aeróbia D - Definida como a velocidade 
de realização de um trabalho, 
portanto é o produto da força 
pela velocidade.

V - Potência anaeróbia E - Corresponde ao índice de 
liberação de energia pelos 
processos metabólicos celulares 
que dependem da disponibilidade 
e do envolvimento do oxigênio.

 Segundo Powers e Howley (2013) a correta associação 
entre as colunas encontra-se na alternativa:
a)  I – D; II – B; III – C; IV – A; V – E
b)  I – B; II – A; III – C; IV – E; V – D
c)  I – C; II – D; III – A; IV – E; V – B
d)  I – E; II – C; III – B; IV – D; V – A
e)  I – C; II – D; III – E; IV – B; V – A

47) O treinamento de musculação ou treinamento resistido 
deve configurar-se por meio de procedimentos 
atrelados aos princípios gerais do treinamento 
desportivo. Analise as afirmativas abaixo sobre os 
procedimentos relacionados à musculação e assinale 
a alternativa correta.
I. O treinamento com baixo número de repetições e alta 

carga aumenta o desenvolvimento de força, ao passo 
que o treinamento com grande número de repetições e 
baixa carga otimiza o desenvolvimento da resistência.

II. Programas de musculação com o objetivo de melhorar a 
força devem envolver repetições com ações concêntricas 
(alongamento muscular) e excêntricas (encurtamento 
muscular). Contrações isométricas desempenham um 
papel benéfico, mas secundário e podem também ser 
incluídas.

III. Grandes grupos musculares devem ser estressados 
antes dos pequenos grupos; exercícios multiarticulares, 
antes dos uniarticulares e esforços de alta intensidade, 
antes dos de baixa intensidade.

IV. Períodos de repouso de 2 a 3 minutos ou mais devem 
ser incorporados entre cargas para praticantes novatos 
e intermediários; para praticantes avançados, 1 ou 2 
minutos são suficientes.

 De acordo com Kenney, Wilmore e Costill (2013) estão 
corretas as afirmativas:
a)  Somente I e II
b)  Somente I e III
c)  Somente II e IV
d)  Somente I, III e IV
e)  Somente II, III e IV
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48) As lesões musculoesqueléticas vão exigir do 
profissional de Educação Física conhecimentos sobre 
a forma de se executar o procedimento denominado 
imobilização. Sobre a imobilização nas emergências 
das lesões musculoesqueléticas analise as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa correta.
I. O alinhamento da fratura situa-se sempre entre as 

primeiras ações a ser realizada pelo socorrista.
II. Entre os procedimentos iniciais devem-se remover 

as roupas da vítima, que podem atrapalhar a correta 
imobilização.

III. Se a lesão for aberta, deve-se tratar o sangramento, 
estancando o sangue e realizando um curativo 
compressivo no local.

IV. Realizar a imobilização do membro, sempre abordando 
as extremidades distais.

 De acordo com Luongo e Datino (2014) estão corretas 
as afirmativas:
a)  Somente I, II e IV
b)  Somente II, III e IV
c)  Somente I e II
d)  Somente I e III
e)  Somente II e III

49) Conforme Código de Ética do Profissional de Educação 
Física (COFEF/CREF, 2013), situa-se entre os deveres 
e responsabilidades deste profissional zelar pela 
integridade do seu cliente, orientando este quanto às 
atividades ou exercícios recomendados, levando-se em 
conta suas condições gerais de saúde. Tendo por base 
os pressupostos apresentados por Powers e Howley 
(2013) são fatores básicos relacionados à prescrição 
do exercício físico, EXCETO:
a)  Modo ou tipo de exercício
b)  Características morfofuncionais do cliente
c)  Frequência de participação
d)  Duração de cada sessão de exercício
e)  Intensidade da sessão de exercício

50) Entre as formas de monitoração da intensidade do 
exercício, encontra-se a utilização da frequência 
cardíaca. Assim, tendo por base o método estabelecido 
por Karvonen, calcule os limites inferior e superior da 
faixa de frequência cardíaca de treinamento de 50 a 75% 
de sua reserva de frequência cardíaca máxima. Dados:
Idade: 40 anos;
Frequência cardíaca de repouso: 75 bpm.

 Os limites inferior (50%) e superior (75%) da faixa de 
frequência cardíaca de treinamento, estabelecidos pelo 
método de Karvonen se encontra na alternativa:
a)  Inferior: 90 bpm; Superior: 135 bpm
b)  Inferior: 95 bpm; Superior: 140 bpm
c)  Inferior: 128 bpm; Superior: 154 bpm
d)  Inferior: 129 bpm; Superior: 154 bpm
e)  Inferior: 130 bpm; Superior: 154 bpm
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