ESTADO DO MARANHÃO
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE RAPOSA - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

132 – EDUCADOR FÍSICO
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (QUARENTA) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Português
15

Legislação do SUS
05

Conhecimentos Específicos
20

02- A prova terá duração de 3 (três horas).
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo
que uma das respostas esteja correta.
05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores,
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursoraposa@outlook.com
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

As questões de 1 a 5 têm como base o texto abaixo. Leia-o com atenção.
Abre-te Sésamo
A freira estava na fila uns bons 30 minutos. Sobraçava uma pasta de couro quase maior do que ela. O
hábito lhe cobria o corpo miúdo, dos pés à cabeça. Deveria ter uns 80 anos. Quando chegou ao caixa,
seu nariz mal tocava a superfície do guichê. Ela disse baixinho, como numa reza, o que pretendia, e o
caixa estendeu-lhe uma caixinha presa a um fio, cheia de teclas, e sentenciou: “Digite a senha”. Ela ficou
em silêncio, humilhada. Apertou a pasta ainda mais no braço miúdo e, sem revolta, mas com um olhar de
impotência, fugiu dali. [...]
O homem é moderno na medida das senhas que ele é escravo para ter acesso à vida. Não é mais
senhor de seu direito constitucional de ir-e-vir. A senha é a senhora absoluta. Sem senha, você fica sem
seu próprio dinheiro ou até sem a vida. [...] No cofre do hotel, são quatro algarismos; no seu home bank,
seis; mas para trabalhar no computador da empresa, você tem que digitar oito vezes, letras e algarismos.
A porta do meu carro tem senha; o alarme do seu, também. Cada um de nossos cartões tem senha. Se
você chamar o atendimento telefônico do seu banco, vai ter que dar a senha. No telefone do hotel, você
só desvenda os recados se digitar a senha. Na Internet são dezenas de senhas. [...]
Se for sensato, você percebe que sua memória não pode ser ocupada com tanta baboseira inútil. Seus
neurônios precisam ter finalidade nobre. Têm que guardar, sim, os bons momentos da vida. Aquela noite
maravilhosa, aquele pôr-do-sol único, aquele cheiro de chuva da infância, o perfume daquele vinho. [...]
Então, desesperado, você descarrega tudo na sua agenda eletrônica, num lugar secreto que só senha
abre. Agora só falta descobrir em que lugar secreto você vai guardar a senha do lugar secreto que você
guarda as senhas. Numa caverna secreta, como as do Afeganistão, Ali Babá, com uma única senha, abria
as portas de todos os seus tesouros. Bastava gritar “Abre-te Sésamo!” O homem antigo era mais prático.
Alexandre Garcia (com adaptações)
01) Em todas alternativas a palavra destacada

está corretamente interpretada, de acordo
com o seu sentido no texto, exceto em:

02) De acordo com a leitura do texto, é

incorreta a afirmação:
(A) O autor do texto menciona com ironia um

(A) “Sobraçava uma pasta de couro quase

maior do que ela. (= SEGURAVA)
(B) “...estendeu-lhe uma caixinha presa a um fio,

cheia
de
teclas,
e
sentenciou...”
(=DETERMINOU)
(C) “...na medida das senhas que ele é escravo
para ter acesso à vida.”
(=
EGRESSO)
(D) “No telefone do hotel, você só desvenda os
recados...” (= DESCOBRE)

CARGO: EDUCADOR FÍSICO

aspecto da modernidade: o excesso de
senhas no dia-a-dia.
(B) Com humor, o autor mostra que colocar
todas as senhas em um único lugar, como
na agenda eletrônica, não desobriga as
pessoas de memorizar a senha que dá
acesso a todas as outras.
(C) O autor cita, no segundo parágrafo, muitos
exemplos de situações do cotidiano em que
se necessita de senha.
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(D) O autor, durante todo o texto, destaca a

importância do uso de senhas para a
segurança das pessoas.

06) Assinale a opção em que há concordância

inadequada, de acordo com a norma culta:
(A) Antigamente, nas grandes cidades, havia

03) Todas as afirmações abaixo estão corretas,

exceto:
(A) Na frase “A freira estava na fila uns bons 30

minutos” o verbo destacado encontra-se no
pretérito imperfeito do modo indicativo.
(B) Em “Ela disse baixinho, como numa reza, o
que pretendia...” o temo destacado introduz
a ideia de comparação.
(C) No fragmento “...e, sem revolta, mas com
um olhar de impotência, fugiu dali...” a
relação de sentido estabelecida pela
conjunção destacada é de oposição.
(D) Em “Sem senha, você fica sem seu próprio
dinheiro ou até sem a vida”, o sentido
expresso pela preposição destacada é de
finalidade.
04) Assinale a alternativa em que NÃO há

presença de voz passiva sintética.
(A) Neste local, vendem-se objetos de madeira.
(B) Os jogadores cumprimentaram-se após a

bondes.
(B) Estados Unidos anunciou sua participação

no projeto.
(C) Os amigos, os vizinhos, os colegas,
ninguém nos ajudaram.
(D) No baile de formatura, não foi permitido
entrada de crianças.
07) Em

todas alternativas o significado
contextual do termo destacado está correto,
exceto em:

(A) O técnico estava na iminência de ser

demitido pelo clube.
(B) A seção com o psicólogo durou mais do
que o planejado.
(C) De acordo com o censo realizado pelo
governo, a população brasileira já passou
dos 200 milhões de habitantes.
(D) O oficial de justiça cumpriu dois mandados
pela manhã.
08) Leia o fragmento abaixo:

partida de futebol.
(C) Descobriram-se novas provas contra o

Deputado.
(D) Não se noticiaram as verdadeiras causas do
desabamento do prédio.
05) Na frase “Se for sensato, você percebe que

sua memória não pode ser ocupada com
tanta baboseira inútil” o emprego da vírgula
se justifica por:
(A) separar o aposto.
(B) separar adjunto adverbial deslocado.
(C) separar oração adverbial.

“No passado, os alimentos eram mais saudáveis
e mais difíceis de encontrar. Hoje, é possível
achar comida em qualquer esquina, a preços
módicos. Já se provou que as pessoas ingerem
uma quantidade significativamente maior de
calorias.”
O vocábulo destacado no texto têm como
antônimo:
(A) baixos.
(B) razoáveis.
(C) altos.
(D) modestos.

(D) indicar a elipse de um termo.

CARGO: EDUCADOR FÍSICO
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09) Assinale a alternativa incorreta em relação

ao emprego dos pronomes, de acordo com
a norma culta vigente.
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14) De acordo com a divisão da palavra em

sílabas, marque a alternativa INCORRETA.
(A) Abd-ô-men

(A) Vossa Reverendíssima viaja no final do

(B) Fi-lan-tro-po

mês para a Itália?
(B) Sua Santidade passou por entre os fiéis no
papamóvel.
(C) Para mim, corrigir os textos será fácil.
(D) Não há mais nada entre eu e ela há muitos
anos.

(C) Pa-ra-noi-a
(D) Re-vól-ver
15) De acordo com a divisão da palavra em

sílabas, marque a alternativa CORRETA.
(A) Apa-re-lho

10) Assinale a alternativa em que a palavra

está escrita incorretamente:
(A) Acetinado

(B) Cre-scer
(C) La-re-i-ra
(D) Pneu-má-ti-co

(B) Facinante
(C) Pretensioso
(D) Procissão
11) De acordo com a posição da sílaba tônica,

classificam-se como paroxítonas as duas
palavras da opção:
(A) saci / crochê.
(B) ângulo / matemática.
(C) rapidamente/ pezinho.
(D) algum / dúvida.
12) Assinale a opção em que há erro na

identificação do elemento mórfico grifado:
(A) aborrecido: desinência de masculino.
(B) imaginar: radical.
(C) saberia: tema
(D) pretendeu: vogal temática
13) Assinale a alternativa em que a frase

encontra-se na voz verbal ativa:
(A) A igreja será reformada.
(B) Ele fez o trabalho.
(C) O menino feriu-se
(D) O trabalho foi feito por ele.

CARGO: EDUCADOR FÍSICO
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LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÕES DE 16 A 20
16) Em relação às Regiões de Saúde, é

incorreto afirmar que:
(A) Serão instituídas pela União, em articulação

com os Estados e Municípios.
(B) A instituição de Regiões de Saúde situadas
em áreas de fronteira com outros países
deverá respeitar as normas que regem as
relações internacionais.
(C) As Regiões de Saúde serão referência para
as transferências de recursos entre os entes
federativos.
(D) A instituição das Regiões de Saúde
observará cronograma pactuado nas
Comissões Intergestores.
17) Representa uma das características das

Conferências de Saúde:
(A) A

representação dos usuários nas
Conferências será majoritária em relação ao
conjunto dos demais segmentos.
(B) Reúne-se a cada quatro anos com a
representação dos vários segmentos
sociais, para avaliar a situação de saúde e
propor as diretrizes para a formulação da
política
de
saúde
nos
níveis
correspondentes.
(C) Possui caráter permanente e deliberativo.
(D) Atua na formulação de estratégias e no
controle da execução da política de saúde na
instância correspondente.

18) De acordo com a Lei 8080/90, sobre o

Sistema Único de Saúde (SUS), é incorreto
afirmar que:
(A) A

colaboração na proteção do meio
ambiente, nele compreendido o do trabalho,
está incluída no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde (SUS).
(B) Os municípios poderão constituir consórcios
para desenvolver em conjunto as ações e os
serviços de saúde que lhes correspondam.
(C) O acompanhamento, avaliação e divulgação
do nível de saúde da população e das
condições ambientais é atribuição comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
(D) No âmbito do Sistema Único de Saúde, não
são estabelecidos o atendimento domiciliar e
a internação domiciliar.
19) A participação complementar dos serviços

privados no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS) será formalizada mediante:
(A) Lei, observadas, a respeito, as normas de

direito privado.
(B) Estatuto, observadas, a respeito, as normas
de direito público ou privado.
(C) Contrato ou convênio, observadas, a
respeito, as normas de direito público.
(D) Decreto, observadas, a respeito, as normas
de direito privado.
20) A Atenção Básica tem como um de seus

fundamentos e diretrizes:
(A) População Adscrita.
(B) Autotutela.
(C) Centralização do cuidado.
(D) Proatividade.

CARGO: EDUCADOR FÍSICO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Devido à grande abrangência da Ginástica,

o estabelecimento de um conceito único
para ela, restringiria a compreensão deste
imenso universo que a caracteriza como um
dos conteúdos da Educação Física. A fim de
facilitar o seu entendimento, foram
organizados 5 grandes grupos com o intuito
de apresentar os seus principais campos de
atuação. Assinale a alternativa que se refere
à Ginástica de Conscientização Corporal
(A) Cinesioterapia
(B) Anti-Ginástica
(C) Localizada
(D) Artística
22) O

esquema
corporal
resulta
das
experiências que possuímos provenientes
do corpo e das sensações que
experimentamos, e é uma construção
mental que a criança realiza gradualmente,
de acordo com o uso que faz de seu corpo.
Em qual etapa do desenvolvimento da
criança, o esquema corporal corresponde à
fase de inteligência sensório motora de
Piaget?

(A) 1ª Etapa: corpo vivido (até 3 anos de idade)
(B) 2ª Etapa: corpo percebido ou descoberto (3

a 7 anos)
(C) 3ª Etapa: corpo representado (7 a 12 anos)
(D) 4ª Etapa: corpo desenvolvido (12 a 15

anos)
23) Julgue

se as afirmações abaixo são
verdadeiras e em seguida assinale a
alternativa correta:

I. A lateralidade pode ser observada
facilmente ao longo do nosso dia a dia, que
consiste em possuir mais habilidade em um
dos lados do corpo, como acontece com a
ação da escrita em pessoas destras e
canhotas.
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QUESTÕES DE 21 A 40
II. A motricidade fina é definida pela
capacidade do indivíduo em realizar
pequenos movimentos coordenados, e um
dos principais exemplos deste elemento
psicomotor é a ação de caminhar: para que
haja o deslocamento do corpo, os músculos
e membros inferiores e superiores
movimentam-se através da coordenação
motora fina.
III. Para que exista o ritmo é imprescindível a
existência de organização espaço-temporal.
(A) Somente as afirmações I e III são

verdadeiras.
(B) As afirmações I, II e III são verdadeiras.
(C) Somente a afirmação III é verdadeira.
(D) As afirmações I, II e III não são verdadeiras.
24) A Política Nacional de Educação Especial

na Perspectiva da Educação Inclusiva visar
orientar os sistemas de ensino para
promover respostas às necessidades
educacionais, procurando assegurar as
seguintes garantias, exceto:
(A) Acessibilidade

urbanística, arquitetônica,
nos mobiliários e equipamentos, nos
transportes, na comunicação e informação.
(B) Continuidade da escolarização nos níveis
mais elevados do ensino.
(C) Formação
de
professores
para
o
atendimento educacional especializado e
demais profissionais da educação para a
inclusão escolar.
(D) Competitividade no mercado de trabalho.
25) Quais os nutrientes que, além de serem os

principais
constituintes
dos
nossos
músculos, também estão presentes na pele,
nas unhas, cabelo, e também auxiliam nas
reações químicas que ocorre no corpo?
(A) Vitaminas
(B) Carboidratos
(C) Proteínas
(D) Sais Minerais

CARGO: EDUCADOR FÍSICO
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26) A avaliação das dobras cutâneas é uma

metodologia
utilizada
para
medir,
basicamente, a espessura da pele e do
tecido adiposo subcutâneo em locais
específicos do corpo do avaliado. Assinale a
alternativa que em que o ponto anatômico
para a mensuração das dobras cutâneas
deve ser medido na diagonal:
(A) Subescapular
(B) Coxa
(C) Axilar média
(D) Bíceps
27) As capacidades físicas são qualidades

próprias de cada indivíduo, correspondente
à parte física corporal do movimento.
Assinale a alternativa que se refere à
resistência:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

substituir o valor na seguinte fórmula
matemática:
VO2max
(ml/kg/min)
=
(distância – 504,9) / 44,73.
(C) Esse teste visa à determinação do limiar
anaeróbio por meio da relação entre a
variabilidade da frequência cardíaca e a
velocidade de corrida. A duração do teste
pode ser de 8 a 12 voltas de 400 metros em
pista, em um total de 15 a 20 minutos.
(D) Esse teste consiste em corridas de ida e
volta entre marcadores (cones) paralelos,
separados uns dos outros por uma distância
de 20 metros. A velocidade de corrida entre
os cones é controlada por meio de um sinal
sonoro do avaliador. O avaliado deverá
correr do cone inicial até o outro, chegando
nele no momento exato do sinal sonoro; ao
voltar em direção ao primeiro cone, o mesmo
procedimento
deverá
ser
realizado
novamente.

(A) É a capacidade de realizar as ações

29) O controle da frequência cardíaca (FC)

vigorosas em um curto espaço de tempo.
(B) É a capacidade de suportar e recuperar-se
da fadiga, ou seja, a capacidade de manter
o esforço físico em um maior espaço de
tempo.
(C) É a capacidade de vencer uma determinada
resistência através de uma contração
muscular.
(D) É a capacidade de realizar os movimentos
articulares na maior amplitude possível sem
que ocorram danos as articulações.

durante o repouso e o exercício é um bom
indicador do nível de intensidade em que o
coração está trabalhando e é uma
informação importante do estado de saúde
de uma pessoa. Dentro desse contexto,
sobre a frequência cardíaca não é correto
afirmar que:

28) Assinale a alternativa que caracteriza o

Teste de Conconi:
(A) O teste proposto consiste em corridas em

intensidades máximas por uma distância de
300 metros, com intervalo de um minuto
entre eles. Oito minutos após os esforços
máximos, é realizada a coleta de sangue e a
dosagem do lactato sanguíneo.
(B) O avaliado deve percorrer a maior distância
possível em 12 minutos de corrida,
preferencialmente, e/ou de caminhada. O
avaliador deverá quantificar a distância total
(em metros) percorrida pelo avaliado e
CARGO: EDUCADOR FÍSICO

(A) O período de recuperação da Frequência

Cardíaca
diminui
aumentando-se
o
treinamento de resistência; é uma variável
considerada para avaliar o progresso do
treinamento.
(B) Vários fatores afetam a Frequência Cardíaca
durante o repouso e durante o exercício,
como temperatura, umidade, horário do
exercício, modificação de posição e ingestão
de alimentos.
(C) Antes do exercício, a Frequência Cardíaca
costuma aumentar acima dos valores
normais, o que se denomina resposta
antecipatória. Devido a isso, as verificações
de FC de repouso prévias ao exercício
devem ser desconsideradas. A verdadeira
FC de repouso deve ser verificada nas
primeiras horas da manhã, quando a pessoa
levanta.
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(D) Após seis meses de treinamento moderado

a moderado-intenso, a Frequência Cardíaca
durante o exercício submáximo costuma
aumentar cerca de 20 a 40 bpm. A
Frequência Cardíaca submáxima de uma
pessoa aumenta proporcionalmente à
quantidade de treinamento realizado.
30) Conforme o Decreto 7.508 de 28 de junho

2011, que regulamenta a Lei no 8.080, de 19
de setembro de 1990, para dispor sobre a
organização do Sistema Único de Saúde SUS, o planejamento da saúde, a
assistência à saúde e a articulação Inter
federativa, a Rede de Atenção à Saúde é
definida como:
(A) Os serviços de atendimento inicial à saúde

do usuário no SUS.
(B) As instâncias de pactuação consensual
entre os entes federativos para definição das
regras da gestão compartilhada do SUS.
(C) Os serviços de saúde específicos para o
atendimento da pessoa que, em razão de
agravo ou de situação laboral, necessita de
atendimento especial.
(D) O conjunto de ações e serviços de saúde
articulados em níveis de complexidade
crescente, com a finalidade de garantir a
integralidade da assistência à saúde.
31) Qual

dos princípios ordenadores da
Atenção Primária à Saúde, implica na
prestação de um conjunto de serviços que
atendam às necessidades mais comuns da
população, a responsabilização pela oferta
de serviços em outros pontos de atenção à
saúde e o reconhecimento adequado dos
determinantes que causam doenças /
agravos?

(A) Longitudinalidade
(B) Integralidade
(C) Coordenação
(D) Orientação Comunitária

CARGO: EDUCADOR FÍSICO

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

32) São princípios básicos de uma alimentação

saudável,
defendidos
Alimentar, exceto:

pela

Pirâmide

(A) Saciedade
(B) Variedade
(C) Equilíbrio
(D) Moderação
33) A Homeostase pode ser definida como o

equilíbrio estável do organismo humano em
relação ao meio ambiente, e sabendo-se
que esta estabilidade se modifica por
qualquer alteração ambiental, isto é, para
cada estímulo há uma resposta, dentro
desse contexto, que tipo de estímulos em um
treinamento
esportivo
provocam
adaptações?
(A) Os estímulos débeis
(B) Os estímulos médios
(C) Os estímulos médios para fortes
(D) Os estímulos muito fortes
34) Nas afirmações abaixo sobre os Princípios

do Treinamento Esportivo, assinale àquela
que não é verdadeira:
(A) O princípio da especificidade é aquele que

impõe, como ponto essencial, que o
treinamento deve ser montado sobre os
requisitos específicos da performance
desportiva, em termos de qualidade física
interveniente,
sistema
energético
preponderante, segmento corporal e
coordenações psicomotoras utilizados.
(B) O Princípio da Generalidade é o nome que
se dá à diferente assimilação dos estímulos,
frente à mesma qualidade e quantidade de
exercícios ou carga de treinamento.
(C) Os êxitos de atletas de alto rendimento,
independente da especialização esportiva,
estão referenciados a uma grande
quantidade (volume) e uma alta qualificação
(intensidade) no trabalho, sendo que, estas
duas variáveis (volume e intensidade)
deverão sempre estar adequadas as fases
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de treinamento, seguindo uma orientação de
interdependência entre si.
(D) Imediatamente após a aplicação de uma
carga de trabalho, há uma recuperação do
organismo,
visando
restabelecer
a
homeostase.
35) Que

elemento da psicomotricidade se
manifesta por meio do desenvolvimento da
atenção seletiva, do processamento de
informações, coordenação espaço-corpo e
proficiência da linguagem?

(A) Esquema Corporal
(B) Equilíbrio
(C) Estrutura Espaço-Temporal

38) Que

princípio da Política Nacional de
Humanização está descrito abaixo?

A Política Nacional de Humanização deve se
fazer presente e estar inserida em todas as
políticas e programas do SUS. A PNH busca
transformar as relações de trabalho a partir da
ampliação do grau de contato e da comunicação
entre as pessoas e grupos, tirando-os do
isolamento e das relações de poder
hierarquizadas. Esse princípio visa reconhecer
que as diferentes especialidades e práticas de
saúde podem conversar com a experiência
daquele que é assistido.
(A) Transversalidade

(D) Percepção

(B) Indissociabilidade

36) O trabalho de inclusão de pessoas com

(D) Corresponsabilidade

deficiência nas aulas de Educação Física é
feito através da aplicação da:
(A) Educação Física Integrada
(B) Socialização Esportiva Aplicada
(C) Integração Física Especial
(D) Educação Física Adaptada

(C) Protagonismo

39) A Estratégia Saúde da Família visa à

reorganização da atenção básica no País,
de acordo com os preceitos do Sistema
Único de Saúde. A equipe de saúde da
família é multiprofissional, e composta por
no mínimo:

37) Com relação aos objetivos do Sistema

(A) Um médico, generalista ou de família, um

Único de Saúde, o SUS, assinale a
alternativa no qual a afirmação não é
verdadeira:

enfermeiro, um auxiliar de enfermagem ou
técnico de enfermagem e um terapeuta
ocupacional.
(B) Um médico, generalista ou de família, um
enfermeiro, um auxiliar de enfermagem ou
técnico de enfermagem e Agentes
Comunitários de Saúde.
(C) Um médico, generalista ou de família, um
enfermeiro, um fisioterapeuta, e Agentes
Comunitários de Saúde.
(D) Um médico, generalista ou de família, um
enfermeiro e Agentes Comunitários de
Saúde.

(A) A execução de ações de vigilância sanitária

faz parte do campo de atuação do SUS.
(B) Além da vigilância epidemiológica, a saúde
do trabalhador também é alvo de execuções
de ações do SUS.
(C) O SUS tem participação na formulação da
política e na execução de ações de
saneamento básico.
(D) A assistência terapêutica integral, com
exceção da farmacêutica, está no campo de
atuação do SUS.

CARGO: EDUCADOR FÍSICO
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40) A contração muscular pode ser classificada

de acordo com seu tipo de ação. Assinale a
alternativa que se refere a ação concêntrica:
(A) Nesse caso, o músculo é capaz de gerar

força sem alterar seu comprimento.
(B) Aqui, os filamentos de actina são
tracionados ainda mais do centro do
sarcômero, provocando seu alongamento.
(C) Há o encurtamento do músculo quando os
filamentos de actina são puxados e
aproximados uns dos outros. Para tanto
existe o movimento articular, aproximando a
inserção do músculo de sua origem.
(D) Nesse caso o músculo gera força enquanto
está alongando, é considerada uma ação
dinâmica e a inserção do músculo passa a
se afastar da origem.

CARGO: EDUCADOR FÍSICO

Página 11 de 11

