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A B C

A 

D 

Exemplo: 

  

EDUCADOR FÍSICO 

 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS 

 

 

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 Legislação do SUS Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     

 

02- 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. 

03- 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.  

04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre 
outros. 

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 definitivamente após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

05. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

06. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

07. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

08 Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso público. 

09. 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. 

10. 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: imaconcursotuntum@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

CARGO: 

DATA: 

26 de maio de 2019 

 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/20109 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA 

 

B  A 

Exemplo: 

D 

HORÁRIO: 

09 h às 12h 

 

DURAÇÃO: 

3 horas 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO  

TEXTO 

 

 

 
É preocupante a falta de conhecimento de diversos profissionais de diferentes áreas em relação à língua 1 

portuguesa. Alegam essas pessoas que a simples troca de um z por um s não muda o valor de uma petição 2 

advocatícia, a receita de um médico ou, ainda, o relatório de um administrador. Puro engano: um texto mal escrito 3 

abala a imagem do profissional que o escreveu e, sem dúvida, desqualifica o trabalho. Infelizmente, o descaso com 4 

o nosso idioma é notório.  5 

Devemos ter cuidado com o que se fala e com o que se escreve, pois a nossa imagem está sempre sendo 6 

avaliada. A proliferação de "houveram", "menas", o uso da segunda  pessoa para o pronome V.Sa. e as constantes 7 

derrapadas na concordância verbal podem parecer festival de mau gosto.  8 

Nossos alunos revelam, nos exames nacionais e internacionais, falhas incríveis em leitura e matemática. 9 

Somos o 53° país na classificação do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa). Partindo desse 10 

princípio, o MEC lidera movimento a fim de estabelecer os fundamentos da Base Nacional Comum Curricular. 11 

Quer ouvir todos os agentes envolvidos no processo, mobilizando especialistas federais, estaduais e municipais. 12 

Louvável medida, mas como torná-la prática diante desse quadro confuso de desentendimento?  13 

Começa que, por tradição (europeia?), nossos currículos são estanques. As 13 matérias do ensino médio, 14 

por exemplo, não conversam entre si, ao contrário do que acontece em países mais desenvolvidos em educação, 15 

como podemos citar a Finlândia, a Coreia do Sul e a Suécia, cujas experiências conhecemos pessoalmente.  16 

Qualquer que seja o curso a ser seguido por nossos alunos (ou mesmo na efetivação de concursos 17 

públicos), o conhecimento da língua portuguesa é essencial, com a mescla dos conteúdos de morfologia e sintaxe. 18 

Conhecer os valores semânticos é indispensável para o correto exercício profissional e também para a comunicação 19 

e expressão do nosso idioma.  20 

Sabe-se que há dificuldades no cumprimento das obrigações de interpretação de textos, como se exige nas 21 

provas, e isso é consequência dos nossos crônicos deficits de leitura. Por isso mesmo, qualquer que seja o caminho 22 

adotado para a valorização da educação brasileira, o conhecimento da língua portuguesa é vital. Não há currículo 23 

em nossas escolas que deixe de priorizar os estudos de português, que é a matéria mais bem servida de horas/aula.  24 

Conhecer mais profundamente a língua portuguesa não deixa de ser, igualmente, um exercício patriótico. 25 

Como compreender os textos de Machado de Assis, por exemplo, sem o adequado domínio da nossa língua? 26 

Devemos conhecer as suas origens, os seus caminhos e os riscos que pairam sobre o seu futuro, com o excesso de 27 

oferta eletrônica descontrolada.  28 

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

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 
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O Brasil vive período de grande enriquecimento do que chamamos de avaliação. Demorou muito tempo 29 

para que adquiríssemos o real significado do que isso expressa, em termos de busca da qualidade. Se não 30 

conhecemos as nossas deficiências, como melhorar de conduta? No caso dos cuidados com a língua pátria, sempre 31 

existe palavra de incentivo para que ela se aperfeiçoe. Vamos reparar que, nos currículos propostos, o espaço da 32 

língua portuguesa é praticamente sagrado, não devendo se reduzir em proveito de qualquer outra disciplina. Não 33 

existe nada mais importante.  34 

Deve-se considerar, como fator rigorosamente prioritário, o preparo dos professores para ministrar a 35 

importante disciplina. Nas pesquisas feitas, registra-se sempre que o português é a primeira colocada, com uma 36 

tendência levemente crescente. Está à frente da grade curricular, o que é um sintoma altamente positivo, embora 37 

ainda insuficiente. É preciso melhorar sempre mais e aí insistimos no papel da leitura para que isso ocorra. Não nos 38 

anima o fato de termos poucas bibliotecas públicas, com um deficit nacional de 15 milhões de alunos sem a 39 

possibilidade de frequentar uma delas. Isso precisa ser corrigido em tempo hábil.  40 

Sabe-se que a língua é um fator fundamental da unidade nacional, base da cultura de um povo. Pode-se 41 

argumentar com o festival de línguas em certos países europeus, onde essa unidade fica prejudicada, embora cada 42 

povo lute pela preservação da sua língua como fator de independência e identidade popular. Temos a sorte e o 43 

destino de possuir uma só e poderosa língua de cultura. Há que se cuidar dela com todo carinho, valorizando os 44 

seus professores, escritores e todos os que sobre ela se debruçam. É uma forma de fortalecer a nossa cultura.45 

AUTOR: Arnaldo Niskier. FONTE: http://www.academia.org.br/artigos/o-poder-da-lingua-portuguesa 

 

 

 

 

01) No texto, o autor 

 

(A) observa que a língua portuguesa passa por um 

processo de deturpação. 

(B) critica o processo de transformação do idioma, 

consequência de seu mau uso pelo falante. 

(C) estabelece uma relação de causa e efeito entre o 

mau uso da língua e o conceito de um profissional. 

(D) defende um processo  de coibição entre as várias 

matérias que compõem a grade curricular de 

ensino no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

02) Uma leitura mais atenta do texto permite afirmar 

que 

 

(A) a escolha do léxico do enunciador do discurso 

reflete sua tendência para a informalidade do 

registro da língua. 

(B) o autor do texto interage com outros enunciadores 

na defesa que faz do seu ponto de vista sobre o 

tema tratado. 

(C) o emprego de linguagem figurada tem 

predominância no desenvolvimento temático. 

(D) A língua portuguesa tem uma grande importância 

no cotidianamente das pessoas, apesar de ela ser 

negligenciada no dia-a-dia. 
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03) Há ocorrência de ditongo,  dígrafo e encontro 

consonantal, respectivamente, em  

 

(A)  “países” (L.15), “essas” (L.2) e “Brasil” (L.29). 

(B) “alegam” (L.2), sendo (L.6) e “programa” (L.10). 

(C)  “idioma” (L.20), “textos” (L.21) e “forma” (L.45). 

(D) “brasileira” (L.23), “nossa” (L.45) e “movimento” 

(L.11). 

 

04) Tem função predicativa o termo 

 

(A) “profissionais” (L.1). 

(B) “portuguesa” (L.2) 

(C) “nacionais” (L.9). 

(D) “prática” (L.13). 

 

 

05) A base primitiva de formação das palavras 

“valorização” (L.23) e “enriquecimento” (L.29), 

respectivamente,  é  

 

(A) Substantivo e substantivo. 

(B) Substantivo e adjetivo. 

(C) Verbo e substantivo. 

(D) Verbo e adjetivo. 

 

06) Da palavra “compreender” pode-se obter a forma 

substantiva 

 

(A) compreensão. 

(B) compreenção. 

(C) compreenssão. 

(D) conpreensão. 

 

07) No texto, 

 

(A) o vocábulo “palavra” (L.32) completa o sentido do 

verbo.  

(B) O vocábulo “certos” (L.42), se transposto para 

depois do substantivo, o sentido do contexto em 

que está inserido permanece inalterável. 

(C) A oração “que chamamos de avaliação” (L.29) é 

exemplo de predicado verbo-nominal. 

(D) “nada” (L.34), se houver a substituição da forma 

verbal  existir pela correlata do verbo  haver, não 

mudará de função sintática. 

 

08) Exerce a mesma função sintática de “de Machado 

de Assis” (L.26) a expressão 

 

(A) “de concursos” (L.17). 

(B) “da língua portuguesa” (L.18). 

(C) “da educação” (L.23). 

(D) “de um povo” (L.41). 

 

09) Ocorre predicado verbal na alternativa 

 

(A) “a nossa imagem está sempre sendo avaliada.” 

(L.6/7). 

(B) “nossos currículos são estanques” (L.14). 

(C) “o conhecimento da língua portuguesa é essencial” 

(L.18). 

(D) “o conhecimento da língua portuguesa é vital.” 

(L.23). 

 

10) O vocábulo “se”, em “que se fala” (L.6), no 

contexto em que se insere, exerce a mesma função 

que o “se” em: 

 

(A) “que se escreve” (L.6). 

(B) “que ela se aperfeiçoe” (L.32). 

(C) “registra-se” (L.36). 

(D) “Pode-se argumentar com o festival de línguas em 

certos países europeus” (L.41/42). 

 

11) O que se afirma a respeito do termo transcrito está 

correto em 

 

(A) “preparo” (L.35) tem valor subjetivo. 

(B) “uma” (L.36) individualiza a palavra “tendência” 

(L.37). 

(C) “sem a possibilidade” (L.39/40) amplia o sentido 

do substantivo “alunos” (L.39). 

(D)  “o”, em “o que se escreve” (L.6) e “a”, em “a 

língua portuguesa” (L.25) possuem o mesmo valor 

morfológico. 
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12) No texto, observa-se 

 

(A) A coexistência do padrão formal da linguagem 

com o coloquialismo do vocabulário, como é o 

caso de “"menas"”. (L.7). 

(B) Uma inadequação no uso da contração “do”, em  

“do que acontece” (L.15), uma vez que a forma 

que obedece à regra gramatical determina que deve 

ser escrito “de o que acontece”. 

(C)  O uso de “profundamente” (L.25) com valor 

semântico de interiorização. 

(D) que as vírgulas que isolam a expressão “sem 

dúvida” (L.4) forma usadas pela mesma razão das 

vírgulas que isolam o termo “por tradição 

(europeia?)” (L.14). 

 

13) Os termos “a fim de” (L.11) e “mas” (L.13) 

expressam, respectivamente,  

 

(A) direção e explicação. 

(B) síntese e oposição. 

(C) finalidade e ressalva. 

(D) conclusão e adversidade. 

 

14) No texto,  

 

(A) O vocábulo “por nossos alunos” (L.17) á agente da 

ação verbal. 

(B) Os vocábulos “que” e “que”, em “que o escreveu” 

(L.4) e em “Sabe-se que a língua” (L.41), 

pertencem à mesma classe morfológica. 

(C) Na palavra “hábil” (L.40), o “-h” representa uma 

consoante brasileira. 

(D)  “só” (L.44) e “igualmente” (L.25) têm valores 

morfológicos iguais.  

 

15) Há correspondência modo-temporal entre a forma 

verbal simples “demorou” (L.29)  e a composta em 

 

(A) tinha demorado. 

(B) Terá demorado. 

(C) Teria demorado. 

(D) Tem demorado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                               Página | 7  

 

CARGO: EDUCADOR FÍSICO 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA (EDITAL 001/2019) 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

 

 
 

16) Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito 

nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de 

Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos 

competentes e por entidades representativas da 

sociedade civil. 

II. O SUS servirá de retaguarda e referência ao 

Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, devendo, 

para isso, ocorrer adaptações na estrutura e 

organização do SUS nas regiões onde residem as 

populações indígenas, para propiciar essa 

integração e o atendimento necessário em todos os 

níveis, sem discriminações.  

III. A  incorporação, a exclusão ou a alteração pelo 

SUS de novos medicamentos, produtos e 

procedimentos, bem como a constituição ou a 

alteração de protocolo clínico ou de diretriz 

terapêutica, são atribuições do Ministério da 

Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de 

Incorporação de Tecnologias no SUS.  

 

O número de afirmativas incorretas corresponde a: 

(A) Zero. 

(B) Uma. 

(C) Duas. 

(D) Três. 

 

17) Para atender às diretrizes de um sistema universal, 

único e descentralizado, foi instituída a Lei 

Orgânica da Saúde, Lei nº 8.080/90, que dispõe 

sobre as condições para promoção, proteção e 

recuperação da saúde, definindo os papéis 

institucionais para a gestão do SUS e o Decreto nº 

7508/2011 que a regulamenta. 

 

Sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, 

o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 

articulação interfederativa, é incorreto afirmar que: 

(A) As normas de elaboração e fluxos do Contrato 

Organizativo de Ação Pública de Saúde serão 

pactuados pelo Ministério da Saúde, cabendo à 

Conferência Estadual de Saúde coordenar a sua 

implementação. 

 

 

 

(B) As Redes de Atenção à Saúde estarão 

compreendidas no âmbito de uma Região de 

Saúde, ou de várias delas, em consonância com 

diretrizes pactuadas nas Comissões Intergestores. 

(C) A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde 

(RENASES) compreende todas as ações e serviços 

que o SUS oferece ao usuário para atendimento da 

integralidade da assistência à saúde. 

(D) O Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do 

SUS, por meio de serviço especializado, fará o 

controle e a fiscalização do Contrato Organizativo 

de Ação Pública da Saúde. 
 

18) Com a missão de contribuir para o fortalecimento 

da cidadania, mediante a melhoria contínua do 

financiamento das ações de saúde, o Fundo 

Nacional de Saúde busca, cotidianamente, criar 

mecanismos para disponibilizar informações para 

toda a sociedade, relativas a custeios, 

investimentos e financiamentos no âmbito do SUS. 

 

A  Lei 8142/90 não estabelece que os recursos do 

Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como: 

(A) Despesas de custeio e de capital do Ministério da 

Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 

direta e indireta. 

(B) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem 

implementados pela União. 

(C) Investimentos previstos no Plano Quinqüenal do 

Ministério da Saúde. 

(D) Investimentos previstos em lei orçamentária, de 

iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 

Congresso Nacional. 
 

19) De acordo com a Lei 8080/90,  compete a direção 

Estadual do Sistema Único de Saúde (SUS): 
 

(A) Gerir laboratórios públicos de saúde e 

hemocentros. 

(B) Definir e coordenar os sistemas de vigilância 

epidemiológica. 

(C) Promover a descentralização para os Municípios 

dos serviços e das ações de saúde. 

(D) Identificar os serviços estaduais e municipais de 

referência nacional para o estabelecimento de 

padrões técnicos de assistência à saúde. 

  LEGISLAÇÃO DO SUS                                                         QUESTÕES DE 16 A 20 
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20) A Atenção Básica será ofertada integralmente e 

gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com 

suas necessidades e demandas do território, 

considerando os determinantes e condicionantes de 

saúde. (Ministério da Saúde) 

 

Representa uma das diretrizes da Atenção Básica: 

(A) Autotutela. 

(B) Cuidado centrado na doença. 

(C) Efetividade. 

(D) Longitudinalidade do cuidado.  
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21) É INCORRETO afirmar sobre a Política Nacional 

de Humanização (PNH). 

 

(A) Lançada em 2003, a Política Nacional de 

Humanização (PNH) busca pôr em prática os 

princípios do SUS no cotidiano dos serviços de 

saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e 

cuidar. 

(B) Vinculada à Secretaria de Atenção à Saúde do 

Ministério da Saúde, a PNH conta com equipes 

regionais de apoiadores que se articulam às 

secretarias estaduais e municipais de saúde. A 

partir desta articulação se constroem, de forma 

compartilhada, planos de ação para promover e 

disseminar inovações nos modos de fazer saúde. 

(C) A PNH estimula a comunicação entre gestores, 

trabalhadores e usuários para construir processos 

coletivos de enfrentamento de relações de poder, 

trabalho e afeto que muitas vezes produzem 

atitudes e práticas desumanizadoras que inibem a 

autonomia e a corresponsabilidade dos 

profissionais de saúde em seu trabalho e dos 

usuários no cuidado de si. 

(D) O HumanizaSUS, como também é conhecida a 

Política Nacional de Humanização, aposta na 

exclusão de trabalhadores, usuários e gestores na 

produção e gestão do cuidado e dos processos de 

trabalho. 

 

22) São princípios da Política Nacional de 

Humanização (PNH): 

 

I. Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia 

dos sujeitos e coletivos. 

II. Dissociabilidade entre atenção e gestão. 

III. Transversalidade 

 

É correto o que se afirma somente em: 

(A) I e II 

(B) III 

(C) I, II e III 

(D) I 

 

 

 

 

 
 

23) Dentro da Política Nacional de Humanização, criar 

espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que 

respeitem a privacidade, propiciem mudanças no 

processo de trabalho e sejam lugares de encontro 

entre as pessoas é denominado de: 
 

(A) cogestão 

(B) gestão participativa 

(C) rede HumanizaSUS 

(D) ambiência 
 

24) A Atenção Básica tem como fundamentos e 

diretrizes: 
 

I.  Adscrever os usuários e desenvolver relações de 

vínculo e responsabilização entre as equipes e a 

população adscrita garantindo a continuidade das 

ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.  

II.  Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços 

de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados 

como a porta de entrada aberta e preferencial da 

rede de atenção, acolhendo os usuários e 

promovendo a vinculação e corresponsabilização 

pela atenção às suas necessidades de saúde; o 

estabelecimento de mecanismos que assegurem 

acessibilidade e acolhimento pressupõe uma lógica 

de organização e funcionamento do serviço de 

saúde, que parte do princípio de que a unidade de 

saúde deva receber e ouvir todas as pessoas que 

procuram os seus serviços, de modo universal e 

sem diferenciações excludentes.  

III. Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a 

permitir o planejamento, a programação 

descentralizada e o desenvolvimento de ações 

setoriais e intersetoriais com impacto na situação, 

nos condicionantes e determinantes da saúde das 

coletividades que constituem aquele território 

sempre em consonância com o princípio da 

equidade 

IV. Estimular a participação dos usuários como forma 

de ampliar sua autonomia e capacidade na 

construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e 

coletividades do território, no enfrentamento dos 

determinantes e condicionantes de saúde, na 

organização e orientação dos serviços de saúde a 

partir de lógicas mais centradas no usuário e no 

exercício do controle social. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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A quantidade de itens corretos é: 

(A) 4 

(B) 1 

(C) 2 

(D) 3 

 

25) Marque a opção INCORRETA sobre a Atenção 

Básica. 

 

(A) É desenvolvida por meio do exercício de práticas 

de cuidado e gestão, democráticas e participativas, 

sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a 

populações de territórios definidos, pelas quais 

assume a responsabilidade sanitária, considerando 

a dinamicidade existente no território em que 

vivem essas populações. 

(B) A Atenção Básica considera o sujeito em sua 

singularidade e inserção sociocultural, buscando 

produzir a atenção integral. 

(C) Utiliza tecnologias de cuidado complexas e 

variadas que devem auxiliar no manejo das 

demandas e necessidades de saúde de maior 

frequência e relevância em seu território, 

observando critérios de risco, vulnerabilidade, 

resiliência e o imperativo ético de que toda 

demanda, necessidade de saúde ou sofrimento 

devem ser acolhidos. 

(D) A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto 

de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 

que abrange somente a promoção e a proteção da 

saúde. 

 

26) “São jogos que têm como principal finalidade 

estimular a competição entre os participantes. 

Nesses jogos é ideal que sejam estimuladas 

diferentes habilidades dos competidores, através de 

jogos intelectuais, jogos que utilizam reflexos 

rápidos, jogos de estratégia, entre outros. O 

objetivo é fazer com que seja estimulado não 

apenas a competitividade, mas em especial o 

raciocínio. “ 

 

O trecho acima se refere aos jogos: 

(A) de interpretação 

(B) competitivos 

(C) transversais 

(D) cooperativos 

27) O esporte é reconhecido como um fenômeno 

social e cultural contemporâneo, tendo em vista 

que  

 

(A) sua abrangência é restrita a espaços elitizados. 

(B) seu reconhecimento veio pelo pouco espaço dado a 

ele na sociedade. 

(C) possui relevância mundial, sendo considerado um 

dos hábitos que caracteriza o tempo atual.  

(D) Nenhuma das alternativas anteriores é correta. 

 

28) São efeitos da atividade física: 

 

1. diminuição da frequência cardíaca em repouso. 

2. melhora da pressão arterial, melhora do autoconceito 

e da autoestima. 

3. incremento da força e resistência muscular.  

4. aumento da gordura corporal. 

 

A soma dos itens corretos é igual a 

(A) 6 

(B) 10 

(C) 7 

(D) 9 

 

29) Em relação aos conceitos de saúde, qualidade de 

vida, atividade física e exercício físico, marque a 

alternativa INCORRETA. 

 

(A) A saúde é um estado de completo bem-estar físico, 

mental e social e não somente ausência de afecções 

e enfermidades 

(B) A qualidade de vida é uma condição humana 

resultante de parâmetros individuais e 

socioambientais, modificáveis ou não, que 

caracterizam as condições em que vive o ser 

humano. 

(C) O exercício físico é toda atividade física, 

planejada, estruturada e repetitiva, que têm como 

objetivo a manutenção ou a melhoria de um ou 

mais componentes da aptidão física, de 

habilidades motoras ou de reabilitação orgânico-

funcional.  

(D) Uma pessoa só é considerada saudável, se não 

estiver doente: isso é o que preconiza o conceito 

de saúde estabelecido pela OMS. 
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30) Exercícios isocinéticos são aqueles  

 

(A) exercícios físicos onde a contração excêntrica é a 

mesma da concêntrica. 

(B) exercícios físicos onde há contração, mas sem 

movimento. 

(C) exercícios físicos onde a contração excêntrica é 

diferente da concêntrica. 

(D) todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

31) O Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica é: 

 

(A) o espaço geográfico contínuo constituído por 

agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado 

a partir de identidades culturais, econômicas e 

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. 

(B) um documento que estabelece: critérios para o 

diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o 

tratamento preconizado, com os medicamentos e 

demais produtos apropriados, quando couber; as 

posologias recomendadas; os mecanismos de 

controle clínico; e o acompanhamento e a 

verificação dos resultados terapêuticos, a serem 

seguidos pelos gestores do SUS.  

(C) um conjunto de ações e serviços de saúde 

articulados em níveis de complexidade crescente, 

com a finalidade de garantir a integralidade da 

assistência à saúde. 

(D) o serviço de atendimento inicial à saúde do usuário 

no SUS. 

 

32) De acordo com o art. 7°, § único do decreto n° 

7.508/2011, os entes federativos definirão os 

seguintes elementos em relação às Regiões de 

Saúde: 

 

I. respectivas responsabilidades, critérios de 

acessibilidade e escala para conformação dos 

serviços. 

II. rol de ações e serviços que serão ofertados. 

III. população usuária das ações e serviços. 

IV. seus limites geográficos. 

 

 

 

A quantidade de itens corretos é: 

(A) 2 

(B) 1 

(C) 4 

(D) 3 

 

33) É INCORRETO afirmar sobre a Relação Nacional 

de Medicamentos Essenciais - RENAME  

 

(A) A RENAME será acompanhada do Formulário 

Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a 

prescrição, a dispensação e o uso dos seus 

medicamentos.  

(B) A RENAME e a relação específica complementar 

estadual, distrital ou municipal de medicamentos 

somente poderão conter produtos com registro na 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária -

 ANVISA.  

(C) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais -

 RENAME compreende a seleção e a padronização 

de medicamentos indicados para atendimento de 

doenças ou de agravos no âmbito do SUS.  

(D) Os entes federativos não poderão ampliar o acesso 

do usuário à assistência farmacêutica, mesmo que 

questões de saúde pública o justifiquem.  

 

34) O Contrato Organizativo da Ação Pública de 

Saúde conterá as seguintes disposições essenciais, 

EXCETO : 

 

(A) recursos financeiros que serão disponibilizados por 

cada um dos partícipes para sua execução.  

(B) responsabilidades assumidas pelos entes federativos 

perante a população no processo de regionalização, 

as quais serão estabelecidas de forma individualizada, 

de acordo com o perfil, a organização e a capacidade 

de prestação das ações e dos serviços de cada ente 

federativo da Região de Saúde. 

(C) inadequação das ações e dos serviços dos entes 

federativos em relação às atualizações realizadas 

na RENASES. 

(D) critérios de avaliação dos resultados e forma de 

monitoramento permanente. 
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35) Estão incluídas no campo de atuação do Sistema 

Único de Saúde (SUS): 

 

I. a participação no controle e na fiscalização da 

produção, transporte, guarda e utilização de 

substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 

radioativos. 

II.  o incremento, em sua área de atuação, do 

desenvolvimento científico e tecnológico. 

III. a ordenação da formação de recursos humanos na 

área de saúde. 

IV. a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e 

bebidas para consumo humano. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I, III e IV 

(B) II, III e IV 

(C) I e II 

(D) I, II, III e IV  

 

36) A avaliação ________________ é aquela que, 

realizada em todas as aulas e em todas as 

situações, compreende, após a informação e a 

comunicação, a discussão com os alunos a 

respeito de suas dificuldades e seus progressos. 

 

Marque a alternativa que preenche de forma correta a 

lacuna acima. 

(A) somativa 

(B) formativa 

(C) interacionista 

(D) negativa 

 

37) A ginástica laboral NÃO 

 

(A) melhora a mobilidade e a flexibilidade músculo-

articular e a condição do estado de saúde em 

geral. 

(B) melhora a capacidade de concentração no 

trabalho. 

(C) promove a integração social. 

(D) favorece o individualismo. 

 

38) O objetivo da ginástica laboral é promover 

adaptações fisiológicas, físicas e psíquicas, por 

meio de exercícios dirigidos que aumentam 

 

(A) as tensões acumuladas no trabalho.  

(B) o ânimo para o trabalho. 

(C) a fadiga corporal e mental. 

(D) Nenhuma das alternativas anteriores é correta. 

 

39) São objetivos das medidas e avaliações da 

educação física: 

 

I. Acompanhar o processo de crescimento e 

desenvolvimento dos alunos. 

II. Avaliar o estado do indivíduo ao iniciar a 

programação. 

III. Selecionar elementos de alto nível para integrar 

equipes de competição. 

IV. Auxiliar o indivíduo na escolha de uma atividade 

física que, além de motiva-lo, possa desenvolver 

suas aptidões. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

(A) 1 

(B) 4 

(C) 2 

(D) 3 

 

40) A precisão das medidas depende, em primeiro 

lugar, da exatidão dos instrumentos. Quanto mais 

refinado ele for, melhor será o resultado da 

medida. Existem dois erros mais comuns: Erro de 

Medida e Erro Sistemático. Nos erros de medida 

encontram-se inseridos: 
 

I. Erro de Equipamento: quando o equipamento não é 

aferido previamente. 

II. Erro de Medidor: quando o medidor erra ao fazer 

uma leitura do cronômetro, na leitura da trena, na 

contagem do número de repetições de execução, 

entre outros. 

III. Erro Administrativo: quando existe algo errado na 

administração do teste; por exemplo, aquecimento 

prévio para a execução do teste, quando não estava 

contido nas normas do teste, entre outros. 
 

É verdadeiro o que se afirma somente em: 

(A) I e III 

(B) II 

(C) III 

(D) I, II e III 

 


