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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 

 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL N. 002/2019 

 

CARGO: PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CAPS I 
 

INSTRUÇÕES 
 
 

1- O Caderno de Questões contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo 10 questões de 
Língua Portuguesa, 5 questões de Raciocínio Lógico e 25 questões de Conhecimentos Específicos, 
cada questão com 5 (cinco) opções (A, B, C, D, E), e uma Folha Intermediária de Respostas. 

 
2- Ao receber o material, confira no Cartão de Respostas, seu nome, número de inscrição, data de nas-

cimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão 
aceitas reclamações posteriores. 

 

3- A prova objetiva terá duração de 4 (quatro) horas, incluído, neste tempo, o preenchimento do Cartão 
de Respostas.  

 

4- Leia atentamente cada questão e assinale, no Cartão de Respostas, a opção que responde correta-
mente a cada uma delas. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção 
eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e a respectiva assinatura serão de inteira res-
ponsabilidade do candidato. Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.  

 

5- Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer 
qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser 
publicado. 

 

6- Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:  
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou 

preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada. 
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas. 
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de 

mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas. 
 

7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a 
presença do coordenador local.  

 
8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) 

minutos contados do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Questões e o Cartão de Respostas.  
 

9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no Caderno de Questões.  
 

10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda 
o horário de início da prova.  

 

11- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o Cartão de 
Respostas.  

 

11- Assine no local indicado no Cartão de Respostas e no Caderno de Questões.  
 

12- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas e Caderno 
de Questões.  

 

Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala. 
 

Porto Belo, 01 de dezembro de 2019.  
 

BOA PROVA 

Realização: 

 
Nº de Inscrição: Nome do candidato: 
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QUESTÕES  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA 

 
As questões 1 a 6 se referem ao texto a seguir: 
 
No mês em que Porto Belo comemora 187 anos, pacientes com deficiência auditiva receberam, na última sexta-
feira (04), novas próteses que lhes permitirão ouvir melhor. A aquisição foi realizada por meio do projeto Ouvir Mais, 
criado pelo Governo Municipal, através da Secretaria de Saúde, e o investimento inicial foi de R$30 mil. 
O Município podia adquirir anteriormente apenas um aparelho por mês, o que acabava deixando o paciente por 
mais tempo na fila de espera. A secretária de saúde Jainara Nordio explica que, em 2017, foi constatado pacientes 
na fila há mais de quatro anos, partindo daí a vontade de mudar esta realidade. "Desde que assumimos a gestão 
da Secretaria de Saúde e tivemos conhecimento da fila de espera para exames e aparelhos auditivos, tínhamos 
vontade de fazer algo a mais. A partir do trabalho de toda a equipe, surgiu o Projeto Ouvir Mais, que facilitou o 
processo e possibilitou a aquisição dos aparelhos auditivos" - explica a secretária. 
Neste primeiro momento, foram entregues 30 aparelhos auditivos. Os pacientes são avaliados pelos médicos das 
Unidades de Saúde e, se constatada a necessidade de aparelhos, são encaminhados para as clínicas credenciadas 
para novos exames e aquisição do aparelho. [...] 

Disponível em: https://www.portobelo.sc.gov.br/noticias/index/ver/codNoticia/579582/codMapaItem/4326  
Acesso em: em 07/out/2019 [adaptado] 

 
1- As vírgulas usadas no trecho “pacientes com deficiência auditiva receberam, na última sexta-feira (04), novas 

próteses que os permitirão ouvir melhor.” serviram para separar: 
(A) uma explicação. 
(B) o nome de um lugar que vem antes da data. 
(C) palavras de mesma função sintática. 
(D) um vocativo. 
(E) um adjunto adverbial. 
 

2- Assinale a alternativa que contém a classificação correta do sujeito da oração “Neste primeiro momento, foram 
entregues 30 aparelhos auditivos.”: 
(A) sujeito simples 
(B) sujeito composto 
(C) oração sem sujeito 
(D) sujeito oculto (desinencial) 
(E) sujeito indeterminado 
 

3- Analisando o excerto do texto: “...se constatada a necessidade de aparelhos...”, a palavra destacada pode ser 
substituída, sem alteração de sentido, por: 
(A) À medida que 
(B) Mesmo que 
(C) Caso 
(D) Enquanto 
(E) Como 
 

4- “Designa um fato passado, mas não concluído. Transmite uma ideia de continuidade e duração, podendo indi-
car, por exemplo, uma ação que se configurou como hábito”. Assinale a alternativa que contenha o tempo e o 
modo verbal a que se refere essa afirmativa e que contenha um exemplo correto dessa conjugação utilizada no 
texto: 
(A) presente do indicativo – são 
(B) pretérito imperfeito do indicativo – tínhamos 
(C) pretérito perfeito do indicativo – foi 
(D) futuro do presente do indicativo – permitirão 
(E) pretérito mais-que-perfeito – foram 
 

5- No trecho "Desde que assumimos a gestão da Secretaria de Saúde e tivemos conhecimento da fila de espera 
para exames e aparelhos auditivos, tínhamos vontade de fazer algo a mais.”, a expressão destacada expressa: 
(A) concessão 
(B) conformidade 
(C) consequência 
(D) tempo 
(E) finalidade 
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6- Se passarmos a oração “Os pacientes são avaliados pelos médicos das Unidades de Saúde.” para a voz ativa, 
teremos: 
(A) Os médicos das Unidades de Saúde avaliaram os pacientes. 
(B) Os médicos das Unidades de Saúde avaliarão os pacientes. 
(C) Os médicos das Unidades de Saúde são avaliados pelos pacientes. 
(D) Os pacientes das Unidades de Saúde avaliam os médicos. 
(E) Os médicos das Unidades de Saúde avaliam os pacientes. 
 
 

As questões 7 a 10 se referem ao texto a seguir: 
 

Dezenas de pessoas participaram no último sábado (05) de mais uma edição da Pedalada Rosa, organizada pelo 
Governo Municipal através da Fundação de Esportes e Secretaria de Saúde, com o objetivo de mobilizar pessoas 
em relação ____ importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e colo do útero. 
Os participantes pedalaram da Praça da Bandeira, no Centro da cidade, até ____ rótula do bairro Perequê, passando 
também pelo bairro Vila Nova. Mulheres, homens e crianças participaram do evento, que se tornou tradição na 
cidade. 
[...] 
A Pedalada Rosa fez parte da programação dos 187 anos de Porto Belo, comemorado neste mês de outubro. A 
programação segue até o final do mês, e ainda conta com o corte do bolo e parabéns ____ Porto Belo, no dia 13 de 
outubro, _____ 15h. 

Disponível em: https://www.portobelo.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/4326/codNoticia/579494  
Acesso em: 07/out/2019.[adaptado] 

 
7- Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto quanto ao uso ou não da 

crase: 
(A) à – à – à – às 
(B) a – à – à – as 
(C) à – a – a – às 
(D) a – a – à – as 
(E) à – à – a – as 
 

8- Sobre a colocação do pronome átono no trecho “...que se tornou tradição na cidade.”, podemos afirmar que a 
próclise está correta, pois o verbo está precedido de palavra que atrai o pronome para antes do verbo. Assinale 
a alternativa que identifica a classificação dessa palavra atrativa: 
(A) conjunção subordinativa 
(B) pronome relativo 
(C) pronome demonstrativo 
(D) palavra de sentido negativo 
(E) advérbio 
 

9- Analise as afirmativas quanto à acentuação de algumas palavras retiradas do texto: 
 
I- “Último”, “sábado”, “diagnóstico”, “útero” e “rótula” são proparoxítonas sempre acentuadas. 
II- “Através”, “Perequê”, “também” e “parabéns” são exemplos de oxítonas acentuadas por terminarem em 

E(S), EM(ENS). 
III- “Mês” e “até” são exemplos de monossílabos tônicos acentuados por terminarem em E(S). 
 
Estão corretas: 
(A) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa II está correta. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

10- No texto, “segue” está sendo usado no presente do indicativo. Assinale a alternativa em que o verbo SEGUIR 
esteja conjugado na terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo: 
(A) segue 
(B) sigas 
(C) seguisse 
(D) segues 
(E) siga 
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QUESTÕES  DE  RACIOCÍNIO  LÓGICO 

 
11- Lucas afirmou que é ansioso ou nervoso. Se Lucas sempre mente, é correto afirmar que: 

(A) Lucas não é ansioso e não é nervoso. 
(B) Lucas pode ser ansioso, e não ser nervoso. 
(C) Lucas pode não ser ansioso, e ser nervoso. 
(D) Lucas é sempre ansioso. 
(E) Lucas é sempre nervoso. 
 

12- O Atlas da Mata Atlântica indica que restam 16,2 milhões de hectares de florestas nativas, o que equivalente a 
12,4% da área original do bioma da Mata Atlântica. Pode-se afirmar que a área original da Mata Atlântica cor-
respondia a uma área, em milhões de hectares, de aproximadamente: 
(A) 200,9. 
(B) 141,9. 
(C) 184,9. 
(D) 130,6. 
(E) 120,6. 
 

13- Em um concurso, a nota final do candidato é composta pela prova de títulos, prova escrita e prova didática. A 
prova de títulos tem peso 2, a prova escrita, peso 4 e a prova didática, peso 4. Ana obteve nota 6 na prova de 
títulos e nota 8 na prova escrita. Sabendo que a nota final deve ser pelo menos 7,0, para que ela seja classifi-
cada, pode-se afirmar que a nota mínima que ela deve obter na prova didática é: 
(A) 9,0. 
(B) 7,5. 
(C) 6,5. 
(D) 6,0. 
(E) 5,0. 
 

14- Para uma rifa, foram usados bilhetes com os números de 201 até 500 (incluindo esses dois). João comprou 
todos os bilhetes cujos números são múltiplos de 5. Sendo sorteado um bilhete da rifa ao acaso, a probabilidade 
de ser um dos números que João comprou é, em %, de: 
(A) 25. 
(B) 20. 
(C) 15. 
(D) 10. 
(E) 5. 
 

15- Um boleto no valor nominal de R$ 784,50 tem um desconto de 10% se for pago até o dia do vencimento. Caso 
seja pago após o vencimento, há um acréscimo com juros na taxa de 0,20% por dia de atraso (juros simples), 
sobre o valor nominal. Pode-se afirmar que, ao se pagar o boleto com atraso de 10 dias, o valor pago foi maior 
que no caso de pagamento até o vencimento, em reais, de: 
(A) 94,14. 
(B) 92,57. 
(C) 88,35. 
(D) 15,69. 
(E) 164,70. 

 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 

 
16- Sobre ética profissional no serviço público, assinale a alternativa correta: 

(A) Simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal não guardam relação nenhuma 
com a ética serviço público. 

(B) O trabalho desenvolvido pelo servidor público não pode ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-
estar. 

(C) A falta injustificada do servidor de seu local de trabalho não representa prejuízo para o serviço público e não 
prejudica o bom andamento dos trabalhos. 

(D) Os erros sucessivos e o desvio de material do local de trabalho não podem ser caracterizados como com-
portamento antético. 

(E) Cabe ao profissional seguir tanto os padrões éticos da sociedade, quanto as normas e regimentos internos 
das organizações para ter a recompensa e ser reconhecido, não só pelo seu trabalho, mas também por sua 
conduta exemplar. 

  



Concurso Público - Edital 002/2019                                                                                                                                           Página 5 de 11 

17- Assertividade corresponde a um comportamento que se aprende, permitindo-nos agir de acordo com nossos 
interesses, expressando nossos sentimentos de forma honesta e adequada, fazendo valer nossos direitos, sem 
negar o direito dos outros. A assertividade, entretanto, exige, de nossa parte, determinadas atitudes. Isso posto, 
assinale a alternativa que indica a denominação correta da capacidade de se colocar no lugar do outro: 
(A) Empatia. 
(B) Autoestima. 
(C) Determinação. 
(D) Adaptabilidade. 
(E) Autocontrole. 

 
18- Sobre o texto constitucional relacionado à saúde, assinale a alternativa correta: 

(A) A saúde é direito e dever de todos e do Estado, garantido, mediante políticas sociais e econômicas, que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos. 

(B) O Sistema Único de Saúde é financiado exclusivamente com recursos do orçamento da seguridade social, 
da União e dos Estados. 

(C) As instituições privadas poderão participar de forma paritária do Sistema Único de Saúde. 
(D) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único, organizado de acordo com determinadas diretrizes. 
(E) Com raras exceções, é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às institui-

ções privadas com fins lucrativos. 
 

19- Assinale a alternativa que indica o princípio inserido mais recentemente na legislação do Sistema Único de 
Saúde (SUS): 
(A) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 

programática. 
(B) Organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência do-

méstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásti-
cas reparadoras. 

(C) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 
(D) Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. 
(E) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. 
 

20- Duas das atribuições abaixo, relacionadas à administração do Sistema Único de Saúde (SUS), são comuns à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Identifique-as: 
 

I- Participar na formulação e na execução da política de formação e desenvolvimento de recursos humanos 
para a saúde. 

II- Definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade. 
III- Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. 
IV- Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 
V- Acompanhar, avaliar e divulgar o nível de saúde da população e das condições ambientais. 
 

Assinale a alternativa que apresenta as atribuições corretas: 
(A) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas III e V estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e V estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
 

21- As atribuições dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica deverão seguir normativas especí-
ficas do Ministério da Saúde, bem como as definições de escopo de práticas, protocolos, diretrizes clínicas e 
terapêuticas, além de outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores federal, estadual, municipal ou 
do Distrito Federal (Portaria Nº 2.436, de 21/09/17). Isso posto, assinale a alternativa que se refere a uma atri-
buição comum aos profissionais da Atenção Básica: 
(A) Supervisionar acolhimento com escuta qualificada e classificação de risco, de acordo com protocolos esta-

belecidos. 
(B) Implementar e manter atualizados rotinas, protocolos e fluxos relacionados a sua área de competência na 

UBS. 
(C) Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e ACE em conjunto com os outros membros 

da equipe. 
(D) Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompa-

nhamento da pessoa. 
(E) Utilizar o Sistema de Informação da Atenção Básica vigente para registro das ações de saúde na AB, vi-

sando subsidiar a gestão, planejamento, investigação clínica e epidemiológica, e a avaliação dos serviços 
de saúde. 
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22- Analise as afirmativas sobre a Estratégia de Saúde da Família (ESF) e, diante de cada uma, registre V, se for 
verdadeira, e F, se for falsa: 
 
( ) Busca promover a qualidade de vida da população brasileira e intervir nos fatores que colocam a saúde 

em risco, como falta de atividade física, má alimentação, uso de tabaco, entre outros. 
( ) É a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). 
( ) Permite, em razão da proximidade da equipe de saúde com o usuário, que se conheça a pessoa, a 

família e a vizinhança. 
( ) A Equipe de Saúde da Família está ligada à Unidade Básica de Saúde (UBS) local. 
( ) Todos os profissionais da ESF devem ter o compromisso com o acesso, o vínculo entre usuários e pro-

fissionais e a continuidade e a longitudinalidade do cuidado. 
 
Assinale a alternativa com a sequência correta: 
(A) F – F – V – F – F. 
(B) V – V – F – V – F. 
(C) F – V – F – V – V. 
(D) V – V – V – V - V. 
(E) V – V – F – V – V. 

 
23- Sobre Conselho de Saúde, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas: 

 
I- É um órgão colegiado, deliberativo e permanente do SUS em cada esfera de governo. 
II- O Conselho de Saúde faz parte da estrutura das secretarias de saúde dos municípios, dos estados e do 

governo federal. 
III- As três esferas de governo devem garantir autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Con-

selho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da secretaria-executiva com a 
necessária infraestrutura e apoio técnico. 

IV- O Conselho de Saúde é composto por representantes de entidades, instituições e movimentos representa-
tivos de usuários, de entidades representativas de trabalhadores da área da saúde, do governo e de enti-
dades representativas de prestadores de serviços de saúde. 

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Todas as afirmativas estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 

 
24- Analise as descrições abaixo sobre os princípios doutrinários do SUS e responda ao que se pede: 

 
I- Um dos princípios diz respeito à garantia do direito à saúde por todos os brasileiros, sem acepção ou dis-

criminação de acesso aos serviços de saúde oferecidos pelo SUS. 
II- O outro princípio se refere a um conjunto articulado de ações e serviços de saúde, preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, em cada caso, nos níveis de complexidade do sistema. 
 
Assinale a alternativa que identifica, na ordem, os dois princípios doutrinários do SUS: 
(A) Princípio da equidade e princípio da integração. 
(B) Princípio da regionalização e princípio da participação comunitária. 
(C) Princípio da descentralização e princípio da autonomia. 
(D) Princípio da universalidade e princípio da integridade. 
(E) Princípio da participação comunitária e princípio da integralidade. 
 

25- Considerando-se a Política Nacional de Humanização (PNH), assinale a alternativa que se refere corretamente 
ao conceito abaixo: 
 
“Os usuários de saúde possuem direitos garantidos por lei e os serviços de saúde devem incentivar o conheci-
mento desses direitos e assegurar que eles sejam cumpridos em todas as fases do cuidado, desde a recepção 
até a alta.” 
 
(A) Defesa dos Direitos dos Usuários. 
(B) Valorização do trabalhador. 
(C) Gestão participativa e cogestão. 
(D) Ambiência. 
(E) Acolhimento. 
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26- O Profissional de Educação Física, dentro desse processo, tem uma gama de assuntos possíveis a serem 
abordados, sempre promovendo a saúde por meio de ações que incidam sobre os hábitos do indivíduo. Uma 
das recomendações é que a Política Nacional de Promoção de Saúde seja contemplada pelo NASF. Saúde da 
Mulher, do Idoso, da Criança e Adolescente, da Escola, da Saúde Laboral são algumas das temáticas possíveis, 
que podem ser abordados sob diferentes perspectivas. Isso posto, baseado no texto, está se falando: 
(A) Da Rede de Atenção. 
(B) Da Unidade Básica de Saúde. 
(C) Da Educação da Saúde. 
(D) Da Academia da Saúde. 
(E) Da Equipe de Saúde da Família. 
 

27- Em relação à Estratificação de Risco, associe a primeira com a segunda coluna: 
 
Primeira coluna:  
1- Baixo risco 
2- Risco moderado 
3- Alto risco 

Segunda coluna:  
( ) Mulher com menos de 55 anos e assintomática.  
( ) Homem com mais de 45 anos e que apresenta 2 fatores de risco para desen-

volvimento de doença cardiovascular. 
( ) Indivíduo com um ou mais sintomas sugestivos de doença cardiovascular e 

metabólica conhecida. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
(A) 2 – 1 – 3. 
(B) 1 – 2 – 3. 
(C) 3 – 2 – 1. 
(D) 3 – 1 – 2. 
(E) 1 – 3 – 2. 
 

28- Em relação à imagem abaixo, os três pontos se referem correta e respectivamente à: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A) Cifose cervical, Lordose, Cifose Lombar. 
(B) Hiperlordose cervical, Escoliose, Hiperlorse Lombar. 
(C) Hipercifose cervical, Hipercifose, Hipercifose Lombar. 
(D) Lordose cervical, Cifose, Lordose Lombar. 
(E) Lordose cervical, Escoliose, Escoliose. 
 

29- Assinale a alternativa que apresenta a assertiva correta: 
(A) Os músculos podem produzir força enquanto encurtam (ação excêntrica), alongam (ação concêntrica) ou 

mantêm determinado comprimento (ação isométrica). 
(B) Define-se resistência muscular como o produto da força pela velocidade. 
(C) Potência é a capacidade de manter a atividade contrátil do músculo. 
(D) Outro termo utilizado com ações musculares com ações envolvendo o uso de cargas externas constantes 

é a Resistência Externa Constante Dinâmica (RECD). 
(E) A hipertrofia muscular consiste na diminuição no tamanho e no número de filamentos de actina e miosina. 
 

30- Com grupos focais, trabalha-se, eminentemente, com: 
(A) Exercícios físicos periodizados em dois mesociclos. 
(B) Componentes da Aptidão Física Relacionada à Performance. 
(C) Programas individualizados de treinamento físico. 
(D) Esportivização baseada nas expertises do grupo. 
(E) Atividades lúdico-integrativas. 

  



Concurso Público - Edital 002/2019                                                                                                                                           Página 8 de 11 

31- Os mecanismos propostos para a melhoria dos sintomas relacionados com as doenças mentais são diversos 
(MACHADO; LATTARI, 2018). Ao que compete ao exercício físico, a literatura afirma que ele parece ser capaz 
de modular neurotransmissores. Ao encontro disso, associe a primeira com a segunda coluna: 
 
Primeira coluna:  
1- Dopamina 
2- Noradrenalina 
3- Serotonina 

Segunda coluna: 
( ) Associada ao sistema de prazer e recompensa e ao Parkinson. 
( )  Ligada ao nível de ansiedade e estado de humor. 
( ) Relacionada ao estado de humor. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
(A) 3 – 2 – 1. 
(B) 2 – 1 – 3. 
(C) 1 – 3 – 2. 
(D) 3 – 1 – 2. 
(E) 2 – 3 – 1. 
 

32- Ao que compete ao Transtorno do Pânico (TP), assinale a alternativa que apresenta a assertiva correta: 
(A) Em indivíduos com TP, o estímulo constante de perigo pode causar disfunção no hipocampo. 
(B) Dados epidemiológicos indicam que os homens são mais afetados que as mulheres. 
(C) Normalmente, o ataque do pânico ocorre por motivo bastante expressivo. 
(D) Quando comparados a pessoas saudáveis, pacientes com TP apresentam menor percepção subjetiva do 

esforço. 
(E) Quando comparados a pessoas saudáveis, pacientes com TP apresentam alta aptidão cardiorrespiratória. 
 

33- Em relação à esquizofrenia, analise as afirmativas abaixo e, diante de cada uma, registre V, se for verdadeira, 
e F, se for falsa: 
 
( ) A incidência da esquizofrenia é superior nas mulheres, em comparação aos homens. 
( ) A esquizofrenia é composta por sintomas positivos, negativos e cognitivos. 
( ) Os fatores genéticos têm baixa contribuição para o risco de desenvolver esquizofrenia.  
( ) A prescrição de exercício físico para pacientes com esquizofrenia pode ser útil na redução da sintoma-

logia tipicamente psicótica. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
(A) F – V – V – F. 
(B) F – V – F – V. 
(C) V – F – F – F. 
(D) V – F – V – V. 
(E) F – F – F – V. 

 
34- Analise as afirmativas abaixo: 

 
I- O transtorno bipolar (TB) caracteriza-se, de modo generalizado, como um transtorno de humor que alterna 

ciclos em um estado eufórico com humor deprimido em diferentes gravidades. Tais períodos ainda podem 
ser intercalados por momentos de susceptibilidade à fase maníaca, chamados comumente de fases de 
eutimia. 

II- Os mecanismos que sustentam a melhora e a inserção do exercício aeróbico no estilo de vida de pacientes 
com TB estariam relacionados com alterações nas respostas hormonais, alterações em neurotransmissores 
e biomarcadores. As evidências, portanto, possuem dados consistentes para se ratificar a ligação entre a 
missão e as respostas dos sintomas do TB a programas de exercício aeróbico. 

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) As assertivas I e II são falsas. 
(B) A assertiva I é verdadeira, e II, falsa. 
(C) As assertivas I e II são verdadeiras, mas II não justifica I. 
(D) As assertivas I e II são verdadeiras, e II justifica I. 
(E) A assertiva I é falsa, e II, verdadeira. 
 

35- É uma resposta ao estresse: 
(A) Diminuição da frequência cardíaca. 
(B) Aumento dos ácidos graxos no sangue. 
(C) Diminuição da pressão arterial. 
(D) Diminuição do consumo de oxigênio. 
(E) Aumento da produção de anticorpos. 
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36- A Educação Física como profissão incorporada no processo de cuidado em saúde se constitui como integrante 
do Sistema Único de Saúde (SUS), pautada inclusive em políticas públicas e programas, como os NASF, nas 
políticas de promoção e prevenção de cuidados em saúde, nas práticas integrativas, além de compor equipes 
específicas para o trabalho com saúde mental (ao integrar, também, os CAPS) (VARELA e OLIVEIRA, 2017). 
Sendo assim, a Educação Física como área de atuação vem consubstanciando sua prática, principalmente na 
saúde pública, ampliando seu leque conceitual em outras perspectivas. Contudo, historicamente a Educação 
Física esteve ligada: 
 
I- ao processo de higienização física e moral. 
II- à eugenização da espécie e da sociedade. 
III- à militarização dos corpos. 
IV- à ordem médico-preventivista. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativa II, III e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

37- Analise as afirmativas abaixo: 
 
I- A presença do Profissional de Educação Física no Caps é obrigatória. 
II- O cuidado na perspectiva da clínica ampliada envolve o tratamento em uma dimensão subjetiva, psicosso-

cial e política. 
III- As oficinas terapêuticas têm se transformado em uma das principais estratégias de tratamento oferecido 

nos Caps. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas a afirmativa II está correta. 
(C) Apenas a afirmativa III está correta. 
(D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

38- Em estudo de Carvalho et al. (2018), as autoras tiveram como objetivo avaliar o estado nutricional, o perfil clínico 
e a qualidade de vida (QV) de usuários do Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II) em Vitória da Conquista, 
BA. Os usuários apresentavam idade média de 39,8 (± 12,48 anos), 64,5% eram mulheres, 55,8% eram solteiros 
e 71,7% não estavam aposentados. Os transtornos mais prevalentes foram o transtorno de humor e esquizo-
frenia. Os usuários do CAPS II revelaram uma prevalência importante de excesso de peso, obesidade central, 
baixa qualidade de vida e uma autopercepção ruim da sua saúde. Isso posto e considerando-se as caracterís-
ticas dos usuários do CAPS, de modo geral,  analise as afirmativas abaixo: 
 
I- Os transtornos mentais têm sido caracterizados, em muitos estudos, pela associação negativa com IMC, 

portanto o estudo de Carvalho et al. (2018) é uma exceção. 
II- A baixa QV relacionada aos usuários do CAPS pode estar associada à baixa renda e à escolaridade. 
III- O excesso de peso e obesidade, no estudo de Carvalho et al. (2018), está associado, exclusivamente, aos 

efeitos colaterais dos medicamentos próprios desse grupo, e não ao sedentarismo. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas a afirmativa II está correta. 
(C) Apenas a afirmativa III está correta. 
(D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
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39- O estudo de Silva et al. (2018) teve como objetivo verificar os efeitos da atividade física em caráter de lazer (12 
intervenções) sobre os sintomas de ansiedade e da aptidão física de dependentes químicos e analisou também 
algumas valências físicas como promoção de saúde. Os resultados foram apresentados por meio da tabela 
abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                              Fonte: Silva et al. (2018). 

 
Isto posto, analise as afirmativas abaixo e, diante de cada uma, registre V, se for verdadeira, e F, se for falsa: 
 
( ) É precoce afirmar que a atividade física tem  influência  benéfica  no  tratamento  da dependência do 

adicto. 
( ) Após a intervenção, os participantes realizaram maior número de flexões de membro superior. 
( ) Quanto à avaliação dos níveis de ansiedade, verificou-se que houve diferença significativa. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
(A) F – V – V. 
(B) V – F – V. 
(C) F – F – F. 
(D) V – V – V. 
(E) F – V – F. 
 

40- “O profissional deve conhecer o território. No momento em que você faz o processo de territorialização, você 
vai entender a questão multicultural. Você vai estar dialogando com outros setores dentro do seu processo de 
trabalho. Vai entender um pouco aquele território que fala, não é só um espaço morto, é um espaço que vai 
estar dando pistas. Entender um pouco da questão do perfil epidemiológico também vai lhe dar um rumo, um 
norte para você seguir, então, o conhecimento de todo o território ele é importante também (P3)” (OLIVEIRA; 
WACHS, 2018). Pela reprodução da fala do pesquisado 3, às práticas de apoio matricial, compreende-se a 
Territorialização como uma: 
(A) Bússola. 
(B) Ressignificação. 
(C) Peculiaridade. 
(D) Dimensão técnica. 
(E) Autonomia. 
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FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS  
 
 
 

Questões RESPOSTAS 

01 A B C D E 

02 A B C D E 

03 A B C D E 

04 A B C D E 

05 A B C D E 

06 A B C D E 

07 A B C D E 

08 A B C D E 

09 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

 

Questões RESPOSTAS 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 

31 A B C D E 

32 A B C D E 

33 A B C D E 

34 A B C D E 

35 A B C D E 

36 A B C D E 

37 A B C D E 

38 A B C D E 

39 A B C D E 

40 A B C D E 

 
 

 
INFORMAÇÕES  

 
O inteiro teor da prova e o gabarito da prova objetiva serão divulgados até às 20h do dia 02 de 
dezembro de 2019, no endereço eletrônico http://concursos.furb.br/, link Prefeitura de Porto Belo – 
Concurso Público - Edital 002/2019. 
 

 
 
 

Porto Belo, 01 de dezembro de 2019. 
 
 


