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QUESTÕES GERAIS 
 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

1. As redes de atenção à saúde são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades 
tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a 
integralidade do cuidado. Na Construção das Redes de atenção, devemos considerar os seguintes fundamentos, 
EXCETO: 

a) Princípios Organizativos; 
b) Territórios Sanitários; 
c) Financiamento da Rede Especializada; 
d) Formas de Integração;  
e) Diretrizes Clínicas. 
 

2. A imprensa local noticiou que uma idosa identificada como HFB, de 65 anos, com Doença Renal Crônica (DRC), fez 
hemodiálise e veio a falecer em frente ao Hospital Regional da Baixada Maranhense Dr. Jackson Lago, em Pinheiro, 
distante 87 km de São Luís. Segundo familiares, ela não foi atendida e a reclamação dos familiares é que houve omissão 
de socorro. A idosa morreu dentro do ônibus com pacientes que fazem hemodiálise em São Luís. 

 A descrição acima é complexa e cada dia mais frequente em nosso meio. A abertura de mais serviços para atender 
pacientes em hemodiálise é sempre colocada como a solução do problema. A Sociedade Brasileira de Nefrologia 
mostra que as principais causas de DRC no Brasil e no Maranhão são Hipertensão Arterial e Diabetes. Neste Contexto, 
a essência do problema em questão envolve vários pontos de atenção à saúde, mais essencialmente voltada a: 

a) Alta Complexidade; 
b) Atenção Primária; 
c) Média Complexidade; 
d) Reabilitação; 
e) Atenção Quaternária. 
 

3. O município de Caxias registrou 98 casos de hanseníase em 2017. Com o registro dos casos, o município aumentou a 
vigilância e reforçou as ações preventivas, objetivando alertar a população sobre a hanseníase. A notícia em tela, 
embora nos mostre um indicador a ser superado, demonstra como a Vigilância em Saúde deve inserir-se na construção 
das redes de atenção à saúde, visando à integralidade do cuidado, no caso em questão, coordenado pela Atenção 
Primária à Saúde. Neste Contexto, podemos afirmar, EXCETO: 

a) Em virtude de existir proteção especı́fica para a hansenı́ase, as ações a serem desenvolvidas para aumentar a carga 
da doença incluem as atividades de: Educação em saúde; Investigação epidemiológica para o diagnóstico oportuno 
de casos; Tratamento até́ a cura; Vigilância epidemiológica; Exame de contatos e orientações; 

b) A hansenı́ase é uma doença de notificação compulsória e de investigação obrigatória;  
c) Após confirmação diagnóstica, os casos devem ser notificados, utilizando-se a ficha de Notificação/ Investigação do 

Sistema de Informação de Agravo de Notificação – SINAN; 
d) A prevenção de incapacidades em hanseníase inclui conjunto de medidas visando evitar a ocorrência de danos 

físicos, emocionais e socioeconômicos;  
e)  As condições de Saúde de um Município estão correlacionadas com seus Indicadores Sanitários. 
 

4. A Constituição Federal de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, no seu Art. 196, assegura: A saúde é 
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. Neste contexto, podemos afirmar que as afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO: 

a) O Estado assegura o funcionamento da rede privada de forma complementar ao atendimento público;           
b) As ações de saúde devem ser organizadas visando: promoção, proteção e recuperação de toda sociedade; 
c) O Estado oferece mais a quem mais precisa como forma de diminuir a desigualdade; 
d) Todos têm direito a saúde: índios, cidadãos, pessoas carentes, estrangeiros;  
e) A Rede Pública de Saúde tem prioridade em relação à rede privada, nos credenciamentos de serviços. 
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5. Notícia que circulou nos jornais locais informa que segundo os dados do Ministério da Saúde o Maranhão tem 
quarta maior taxa de mortalidade infantil do Nordeste, informa ainda, que a taxa vinha caindo desde 1990 e 
concluiu: durante 26 anos, de 1990 a 2015, o Maranhão foi um dos estados que conseguiu cravar bons resultados, 
mas que curiosamente, não conseguiu manter-se na linha. Diante do exposto, quais os fatores que podem ter 
influenciado neste resultado, EXCETO: 

a) Existência dos serviços especializados; 
b) Ausência de acompanhamento médico; 
c) Instrução às gestantes;  
d) Deficiência na assistência hospitalar;  
e) Desnutrição.  
 

6. Analise as afirmativas abaixo quanto à mortalidade Infantil e os fatores relacionados com as suas causas. 

I. Entre as principais causas da mortalidade infantil estão baixo peso e retardo do crescimento intrauterino.  
II. A taxa de mortalidade infantil expressa o número de crianças de um determinado local que morre antes de 

completar 1 ano de vida a cada mil nascidas vivas. 
III. São exemplos de indicador da qualidade dos serviços de saúde: saneamento básico e educação. 
IV. Aumento do acesso ao saneamento básico, às quedas nas taxas de fecundidade e natalidade e o 

acompanhamento das gestantes e recém-nascidos.  

 Marque a alternativa que contempla as afirmativas CORRETAS. 

a) I, IV; 
b) II, III, IV; 
c) I, III, IV;  
d) I, II, IV; 
e) I, II, III.  
 

7. O interesse popular e institucional vem crescendo no sentido de fortalecer a fitoterapia no Sistema Único de 
Saúde (SUS) a partir da década de 1980, diversos documentos foram elaborados enfatizando a introdução de 
plantas medicinais e de fitoterápicos na atenção Básica do sistema público. Quanto a Fitoterapia, analise as 
afirmativas abaixo.  

I. A fitoterapia passou a ser uma alternativa terapêutica para as doenças crônicas  adotada pelo Sistema UÚ nico 
de Saúde. 

II. O Ministério da Saúde não disponibiliza fitoterápicos no Sistema UÚ nico de Saúde.  
III. A Fitoterapia é uma terapêutica caracterizada pelo uso de plantas medicinais em suas diferentes 

apresentações e formas farmacêuticas, sem a utilização de substancias ativas isoladas.  
IV. A declaração de Alma-Ata, em 1978, recomenda e a Organização Mundial de Saúde (OMS) tem expressado a 

sua posição a respeito da necessidade de valorizar a utilização de plantas medicinais no âmbito sanitário, 
levando em conta que 80% da população mundial utiliza essas plantas ou preparações destas no âmbito da  
Atenção Primária à Saúde.  

 Marque a alternativa que contempla as afirmativas CORRETAS. 

a) I,II;  
b) II, III; 
c) I,II, IV; 
d) II, III, IV; 
e)  I,III, IV. 
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8. A prevalência do tabagismo em maiores de 18 anos diminuiu substancialmente no Brasil, e atualmente tem uma 
prevalência de 14,8%, sendo maior no sexo masculino (18,1%) do que no sexo feminino (12%). Entre os jovens 
com 14 anos, 6,3% fumaram nos últimos 30 dias, enquanto a média das Américas é de 4,9%. As intervenções 
sobre a população que não apresenta doenças, mas tem  fatores de risco para adoecer, precisam ser dirigidas a 
dar suporte e apoio às mudanças de estilo de vida e das “escolhas” determinadas socialmente. Neste contexto, 
qual a sentença que NÃO devemos considerar quanto ao manejo da Pessoa Tabagista? 

a) O primeiro passo para a avaliação da pessoa tabagista é o reconhecimento, que pode ser realizado por meio 
do preenchimento da Ficha de Cadastro Individual ou pode ocorrer durante um atendimento em uma Unidade 
Básica de Saúde (UBS); 

b) O principal instrumento para a avaliação quantitativa da pessoa tabagista é o Questionário de Tolerância de 
Fagerström; 

c) A motivação do fumante é um fator que tem sido identificado como irrelevante no processo de cessação do 
uso do tabaco;  

d) A escala de razões para fumar modificada  é  usada para avaliação qualitativa; 
e) A Rede de Atenção ao Tabagista está vinculada a Atenção Especializada. 
 

9. O tabagismo é um exemplo, que no nı́vel individual, as equipes de Saúde devam ofertar assistência 
comportamental sempre que seja manifesto o desejo de cessação do tabagismo. Neste cenário, a OMS para se 
atingir a meta “Mundo Livre do Tabaco” nas próximas décadas, propõe as seguintes intervenções, EXCETO:  

a)  Aumento de taxas e impostos que incidem sobre o custo para o consumidor;  
b)  Limites à publicidade e à promoção, à exposição de produtos e ao marketing e rotulagem obrigatória;  
c) Liberação do tamanho mıńimo de maços de cigarro;  
d)  Restrição das vendas a menores, máquinas de venda automática de cigarros com tecnologia para proteção da 

juventude;  
e) Proibição de fumar em locais públicos, bares e locais de trabalho. 
 

10. Os quatro grupos de doenças crônicas de maior impacto mundial (doenças do aparelho circulatório, diabetes, 
câncer e doenças respiratórias crônicas) têm quatro fatores de risco em comum (tabagismo, inatividade fı́sica, 
alimentação não saudável e álcool), neste contexto podemos afirmar, EXCETO: 

a) No Brasil, esses fatores de risco são monitorados por meio de diferentes inquéritos de Saúde;  
b) O Vigitel é exemplo de inquérito de saúde; 
c) O Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissı́veis (DCNT) visa  

apoiar as equipes de Saúde ,  responder melhor ao aumento das doenças crônicas e seus fatores de risco, às 
comorbidades e demais consequências do aumento da expectativa de vida da população;  

d) O Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas está Estruturado em  cinco eixos  a 
saber: Vigilância; informação; avaliação/monitoramento; Promoção da saúde;  Cuidado integral; 

e)  O aumento da Prevalência das doenças crônicas no Brasil está correlacionado com o envelhecimento da 
população. 

 
11. A Medicina Tradicional Chinesa se caracteriza por um sistema médico integral, originado há milhares de anos na 

China. Utiliza linguagem que retrata simbolicamente as leis da natureza e que valoriza a inter-relação harmônica 
entre as partes, visando à integralidade. Neste contexto, podemos afirmar que:  

a) Está fundamentada em duas teorias Yin-Yang e a Teoria dos Cinco Elementos; 
b) O nosso organismo tem uma energia orgânica que, como qualquer energia, tem três polos: positivo, negativo 

e neutro; 
c) Reconhece a diversidade de influências sobre os processos humanos e sua relação com o ambiente no processo 

de adoecimento do corpo físico;  
d) Considerando os desequilı́brios de caracterıśticas yin-yang, cada doença está ligada a determinados canais de 

energia, conjunto de órgãos e sistemas orgânicos;  
e) Desequilı́brios energéticos podem causar problemas orgânicos e desequilı́brios emocionais.  
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12. Quanto a Atenção Básica, os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) podemos afirmar:  

a) Considerando o seu nı́vel de atuação, o NASF atua de forma independente à Rede de Atenção à Saúde e seus 
serviços;  

b) Atuam a partir das demandas identificadas no trabalho conjunto com as equipes vinculadas;  
c) EÚ  uma equipe formada por diferentes profissões e/ou especialidades;  
d) Ajuda a aumentar a capacidade de cuidado das equipes de Atenção Básica;  
e) Fazem parte da Atenção Básica, mas não se constituiem como um serviço com espaço fıśico independente. 
 

13. Quanto ao Núcleo de Apoio à Saúde da Famı́lia (NASF), podemos afirmar, EXCETO: 

a) Configura-se como uma das estratégias para superar e auxiliar na conversão do modelo fragmentado e 
descontı́nuo para a atenção integral;  

b) Apoia na articulação das linhas de cuidado e na implementação dos projetos terapêuticos; 
c) O apoio matricial é exclusividade do NASF, não podendo ser desenvolvido em/por outras modalidades de 

serviços;  
d) O NASF favorece maior articulação e qualificação da rede de serviços que compõe o sistema de saúde;  
e) O NASF tem a responsabilidade de apoiar as Equipes de Saúde da Família, as Equipes de Atenção Básica para 

populações específicas.  
 

14. A complexidade da organização do sistema de saúde brasileiro demanda estratégias de formação e capacitação 
que deem conta das dificuldades de acesso, que, entre outros fatores, impõem-se também, pelas barreiras 
geográficas. Neste contexto, podemos afirmar quanto a Educação a Distância: 

a) A Educação a Distância é um componente importante do processo educacional a ser desenvolvido sob os 
princı́pios da educação permanente; 

b) EÚ  um instrumento facilitador aos processos de formação e capacitação de recursos humanos para o SUS; 
c) A Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS) disponibiliza aos trabalhadores da saúde cursos, utilizando-se de 

interações a distância, com vistas à capacitação em áreas estratégicas para o SUS; 
d) A UNA-SUS está disponível em todo território nacional, vinculado obrigatoriamente as Universidades 

Federais;  
e) A Telesaúde esta obrigatoriamente vinculada as Secretarias de Saúde do Município ou Estado. 
 

15. As afirmativas abaixo se referem às Escolas Técnicas do SUS (ETSUS), destas NÃO podemos afirmar que: 

a) São escolas setoriais da saúde que funcionam em concordância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Profissional Técnica de Nı́vel Médio ; 

b) Instituídas formalmente em âmbito das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e/ou em parceria com 
Secretarias Estaduais de Educação e Secretarias Estaduais de Ciência e Tecnologia para atender os 
trabalhadores do SUS; 

c) Desenvolvem grande parte da carga horária de seus cursos em espaços da rede de atenção do SUS; 
d) Adotam o modelo de organização com centralizaçãa administrativa e da execução dos cursos;  
e) Os Cursos da ETSUS possibilitam ao mesmo tempo certificar o trabalhador e qualificar os cenários de prática. 

 
16. O Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área da Enfermagem (PROFAE) permitiu criar as bases de 

sustentação da educação profissional em saúde, por meio de investimentos na criação de metodologias até então 
pouco desenvolvidas ou inexistentes no setor saúde. Neste contexto, podemos identificar outros benefícios do 
PROFAE, EXCETO: 

a) Permitiu criar as bases de sustentação da educação profissional em saúde;  
b) Promoveu investimento em modernização e capacidade técnica gerencial das Escolas Técnicas/Centros 

Formadores de Pessoal de Nı́vel Médio do SUS, hoje articuladas em Rede Nacional, apoiada pelo Ministério da 
Saúde;  

c) O desenvolvimento do PROFAE possibilitou a qualificação de trabalhadores de enfermagem em ampla escala; 
d) Produziu um impacto positivo na qualidade do atendimento oferecido à população somente nas instituições 

públicas; 
e) O PROFAE promoveu, por meio de investimentos, a criação de metodologias até então pouco desenvolvidas 

ou inexistentes no setor saúde. 
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17. Em 2005, a Lei n. 11.129, de 30 de junho de 2005, instituiu a Residência em AÚ rea Profissional da Saúde, e 

estabeleceu, em seu parágrafo primeiro, que essa residência se constitui em um programa de cooperação 
intersetorial para favorecer a inserção qualificada dos jovens profissionais da saúde no mercado de trabalho, 
particularmente em áreas prioritárias do Sistema UÚ nico de Saúde. Das afirmativas abaixo, qual está 
DISCORDANTE com as características do Programa de Residência? 

a) A residência em área profissional da saúde será desenvolvida em regime de dedicação exclusiva;  
b) A supervisão é docente-assistencial, de responsabilidade conjunta dos setores da educação e da saúde;  
c) A Lei n. 11.129 instituiu a residência Multiprofissional em Saúde, além de estabelecer normativas para 

regulamentação de áreas específicas de atuação profissional da Residência Médica; 
d) O Ministério da Educação  criou a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS), com 

a finalinalidade de coordenar o processo em todo o país; 
e) Modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, voltada para a educação em serviço e destinada as 

categorias profissionais que integram a área de saúde. 
 
 
 
 

ÉTICA E BIOÉTICA 
 

18. De acordo com a Resolução CNS/MS nº444/12, as pesquisas devem atender aos fundamentos éticos e científicos 
em relação aos seres humanos. Neste sentido, em relação à eticidade em pesquisa, julgue as afirmações abaixo 
em VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F). 

(   ) O respeito ao participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia, reconhecendo sua 
vulnerabilidade, assegurando sua vontade de contribuir e permanecer, ou não, na pesquisa, por 
intermédio de manifestação expressa, livre e esclarecida. 

(   ) Fazer ponderação entre riscos e benefícios, tanto conhecidos como potenciais, individuais ou coletivos, 
entretanto se os riscos forem maiores que o benefício, mas trouxerem resultados positivos em favor da 
pesquisa esta deve ser sempre priorizada, considerando o progresso científico. 

(   ) A relevância social da pesquisa deve ser considerada como fundamental,  independente de sua 
destinação sócio humanitária, considerando a importância científica para a sociedade. 

(   ) As pesquisas, em qualquer área do conhecimento envolvendo seres humanos, deverão ser realizadas 
independente de quando o conhecimento que se pretende obter não possa ser obtido por outro meio. 

(   ) Se houver necessidade de distribuição aleatória dos participantes da pesquisa em grupos 
experimentais e de controle, as vantagens de um procedimento sobre outro devem ser definidas de 
acordo com a metodologia proposta, observando a possibilidade de melhor resultado para a pesquisa. 

 Marque a sequência CORRETA: 

a) V, F, F, F, F; 
b) F, F, V, V, V; 
c) V, F, V, V. F; 
d) V, F, V, F, F; 
e) V, F, F, F, V.  
 

19. A bioética é fundamentada em quatro princípios básicos que emergiram da prática da assistência à saúde, 
baseados na teoria do livro “Principles of Biomedical Ethics”, publicado pelos norte-americanos Tom L. 
Beauchamp e James F. Childress.. Considerando o relato acima mencionado, 

Assinale a resposta CORRETA em relação a esses princípios:  

a) Não-Maleficência, Beneficência, Justiça, caridade; 
b) Benignidade, Não-Maleficência, Justiça e Autonomia; 
c) Respeito à Autonomia, Não-Maleficência, Beneficência, Justiça; 
d) Autonomia, Não-Maleficência, liberdade, Beneficência;  
e) Beneficência, Não-Maleficência, liberdade, benignidade. 
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20. De acordo com Hubert Lepargneur (1996), a bioética é a resposta da ética aos novos casos e situações originadas 
da ciência no campo da saúde. Pode ser ainda entendida como a expressão crítica em usar convenientemente os 
poderes da medicina para conseguir um atendimento eficaz dos problemas da vida, saúde e morte do ser humano. 
Neste sentido, conflitos éticos, no âmbito assistencial, especialmente em fase de terminalidade, destacam 
questões com base nos valores éticos e morais. Considerando a bioética e as formas de abordagem em relação à 
morte do paciente, julgue as afirmativas abaixo em VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F). 

(   ) A distanásia é o ato de prolongar o dia da morte de uma pessoa, prolongando, com isto, a dor e o 
sofrimento. Assim, a distanásia é considerada uma má prática médica, pois promove uma morte lenta, 
através de tratamentos considerados fúteis e sem benefícios para a pessoa em fase terminal de vida. 

(   ) A eutanásia é o ato de abreviar a vida de uma pessoa. Esta é uma palavra de origem grega, que significa 
"boa morte", pois a sua intenção, quando praticada, é acabar com o sofrimento da pessoa que vive 
uma doença grave e incurável.  

(   ) A ortotanásia promove uma morte natural, digna e que segue o curso da vida, sem que sejam feitos 
tratamentos considerados fúteis, invasivos e artificiais para manter a pessoa viva e prolongar a morte.  
A ortotanásia é praticada por meio dos cuidados paliativos, abordagem que procura manter a 
qualidade de vida do paciente, e da sua família, em casos de doenças graves e incuráveis, ajudando no 
controle de sintomas físicos, psicológicos, sociais e espirituais. 

(   ) A mistanásia é o sério fenômeno da “maldade humana" onde o mau atendimento e a negligência 
podem levar à morte. Condições precárias, desprovidas dos cuidados de saúde causam a morte antes 
do tempo. A mistanásia é ausência de condições mínimas de se ter uma vida digna, levando a morte 
precoce e evitável em nível social. 

(   ) A bioética tem a função de assegurar o bem estar das pessoas, garantindo e evitando possíveis danos 
que possam ocorrer aos seus interesses. O dever da bioética é proporcionar ao profissional e a aqueles 
que são atendidos por ele, o direito ao respeito e a vontade, respeitado as crenças e os valores de cada 
indivíduo. 

Marque a sequência CORRETA: 

a) F, F, V, V, F; 
b) V, V, V, V, V; 
c) V, F, V, V. F; 
d) V, F, V, F, V; 
e) V, F, F, F, V.  
 
 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 

 

21. Durante o exercício, em condições onde há queda de oxigênio e aumento de dióxido de carbono podemos afirmar 
que: 

a) Aumenta a liberação de acetilcolina para receptores muscarínicos; 
b) Diminui a frequência cardíaca e a atividade no núcleo ambíguo; 
c) Há um aumento da frequência cardíaca pelo aumento da estimulação simpática e a amplitude da respiração 

via nervo frênico; 
d) Aumenta a atividade dos núcleos Medial motor do vago nos vasos de capacitância; 
e) Diminui a atividade em receptores beta1-adrenérgica nos vasos de capacitância.  

 
22. Durante um exercício, a capacidade de transporte de oxigênio pode ser influenciada em função: 

a) Da concentração de hemoglobina que o indivíduo possui, pressão atmosférica do ambiente no qual o indivíduo 
está e temperatura e pH (efeito Borg); 

b) Da concentração de creatina que o indivíduo possui, pressão atmosférica do ambiente no qual o indivíduo está 
e temperatura e pH (efeito Borg); 

c) Concentração de hemoglobina, mas não pela pressão atmosférica; 
d) Pela pressão atmosférica, mas não pela concentração de hemoglobina; 
e) Pela temperatura e PH, mas nunca pela concentração de Hemoglobina. 
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23. O(s) mecanismo(s) preciso(s) indicando a maneira pela qual o exercício regular reduz a pressão arterial 
continua(m) desconhecido(s), porém dois fatores que contribuem são: 

a) A função renal alterada dificulta a eliminação de sódio pelos rins, o que reduz o volume líquido e, portanto, 
reduz pressão arterial; 

b) Exercício piora a função renal dificultando a eliminação de sódio pelos rins; 
c) A atividade reduzida do sistema nervoso parassimpático com o treinamento e a possível normalização da 

morfologia arterial aumentam a resistência periférica ao fluxo sanguíneo, o que reduz a pressão arterial; 
d) A atividade reduzida do sistema nervoso simpático com o treinamento e a possível normalização da 

morfologia arterial diminuem a resistência periférica ao fluxo sanguíneo, o que reduz a pressão arterial; 
e) A atividade aumentada do sistema nervoso simpático com o treinamento e a possível normalização da 

morfologia arterial aumentam a resistência periférica ao fluxo sanguíneo, o que reduz a pressão arterial. 
 

24. Assinale a alternativa CORRETA em relação à capacidade cardiorrespiratória? 

a) Capacidade pulmonar residual funcional é igual ao volume de reserva expiratório menos o volume residual. 
Ou seja, é a quantidade de ar que permanece nos pulmões ao final de uma expiração normal (cerca de 600 
mililitros); 

b) Volume-minuto respiratório é a quantidade total de ar novo que entra nas vias respiratórias a cada minuto e 
equivale ao volume corrente multiplicado pela frequência respiratória; 

c) Capacidade pulmonar residual funcional é igual ao volume de reserva inspiratório mais o volume residual. Ou 
seja, é a quantidade de ar que permanece nos pulmões ao final de uma expiração forçada (cerca de 300 
mililitros); 

d) O volume corrente é o volume pulmonar que representa o volume forçado do ar circulado entre uma inalação 
e exalação normal, com um esforço suplementar; 

e) Durante os ciclos respiratórios, os intervalos RR são estáveis e não sofrem interferência da arritmia sinusal 
respiratória. 
 

25. Durante um exercício físico no qual o indivíduo tem autonomia para definir a intensidade da mesma (exercício 
autorregulado) e/ou quando pode interromper a mesma, podemos afirmar: 

a) Durante um exercício de intensidade fixa e moderada, o acúmulo de lactato será o responsável pelo término 
do exercício; 

b) Durante um exercício de intensidade fixa e moderada, o acúmulo de bicarbonato será o responsável pela fadiga 
e término do exercício; 

c) Durante um exercício de intensidade fixa e moderada, o acúmulo de Acetil CoA será o responsável pelo término 
do exercício; 

d) Durante um exercício de intensidade fixa e moderada, o acúmulo de ATP será o responsável pelo término do 
exercício; 

e) A manutenção da intensidade de exercício depende de diferentes informações aferentes e provavelmente o 
indivíduo irá interromper o exercício, antes de atingir um “ponto crítico” para a homeostase. 

 
26. Podemos afirmar que: “as fibras musculares que possuem características de contração rápida apresentam”? 

a) ATP, hidrogênio e lactato formado principalmente por vias aeróbias; 
b) Boa resistência aeróbia por apresentar aumento mitocondrial; 
c) Baixa transmissão eletroquímica dos potenciais de ação;  
d) Baixa taxa de renovação das pontes cruzadas; 
e) Alta transmissão eletroquímica dos potenciais de ação. 
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27. Podemos afirmar que: “as fibras musculares que possuem características de contração lenta apresentam”? 

a) Alta transmissão eletroquímica dos potenciais de ação; 
b) Mitocôndrias pequenas; 
c) Capacidade glicolítica menos bem-desenvolvida que as fibras de contração rápida; 
d) Número reduzido de Mitocôndrias; 
e) Recebem designação de glicolíticas do tipo 2. 

 
28. Em relação à bioenergética muscular podemos dizer que os fatores regulam a glicólise são? 

a) As concentrações das quatro enzimas glicolíticas chave: exoquinase, fosforilase, fosfofrutoquinase e 
piruvatoquinase;  

b) As concentrações das quatro enzimas glicolíticas chave: citrato sintase, fosforilase, catalase e piruvatominase. 
Os níveis do substrato frutose 1, 6-difosfato. O oxigênio, o qual, em grandes quantidades, inibe a glicólise; 

c) As concentrações das quatro enzimas glicolíticas chave: exoquinase, fosforilase,   NADPHoxidade  e  
piruvatoquinase. Os níveis do substrato frutose 1, 6-difosfato. O oxigênio, o qual, em grandes quantidades, 
inibe a glicólise; 

d) A diminuição nas concentrações das quatro enzimas glicolíticas-chave: exoquinase, tirsina hidroxilase, 
acetilcolinesterase e piruvatoquinase. Os níveis do substrato frutose 1, 6-difosfato. O oxigênio, o qual, em 
pequenas quantidades, inibe a glicólise; 

e) As concentrações das quatro enzimas oxidativas chave: pexoquinase, rapamicina, MURF1 e MTOR. Os níveis 
do substrato frutose 1, 6-difosfato. O oxigênio, o qual, em grandes quantidades, inibe a glicólise. 
 

29. Durante um exercício, a ingestão de líquidos é uma importante estratégia para garantir a hidratação e capacidade 
física. A partir desta afirmação podemos afirmar: 

a) Para o paciente com doença renal a sede não é um importante mecanismo de re-hidratação durante o repouso 
e exercício físico; 

b) A ingestão voluntária de líquidos (ad-libitum) não é capaz de repor todo o líquido perdido durante o exercício 
e deve ser evitada durante o exercício; 

c) A sede não é um importante mecanismo de re-hidratação durante o repouso e exercício físico; 
d) A sede é um importante mecanismo de re-hidratação durante o repouso e exercício físico. A ingestão 

programada de água, embora tente garantir a reposição de todo líquido perdido durante o exercício, não 
necessariamente pode proporcionar uma vantagem em relação à ingestão ad-libium; 

e) Para o paciente com Hipertensão e Diabetes a sede não é um importante mecanismo de re-hidratação durante 
o repouso e exercício físico. 

 
30. Após um período de treinamento aeróbico poderia ser esperado: 

a) Queda do volume sistólico em repouso e aumento da frequência cardíaca e também aumento da pressão 
arterial em repouso; 

b) Queda do volume sanguíneo e da concentração de hemoglobina; 
c) Queda do volume sistólico em repouso e aumento da frequência cardíaca também em repouso; 
d) Aumento do débito cardíaco máximo e do VO2max; 
e) Aumento do Duplo produto em repouso. 

 
31. Podemos afirmar que o Volume de Reserva Inspiratória é: 

a) Inspiração máxima ao fim da inspiração corrente;  
b) Volume inspirado ou expirado por incursão respiratória; 
c) Volumes nos pulmões após uma expiração máxima; 
d) Volume máximo inspiratório após a expiração máxima; 
e) Volume nos pulmões após uma inspiração máxima. 
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32. Podemos afirmar que razão de troca respiratória (RER) reflete: 

a) A troca pulmonar de dióxido de carbono e oxigênio em diferentes condições fisiológicas e metabólicas; 
RER não espelha plenamente a troca gasosa da mistura de macronutrientes catabolizada;  

b) Múltiplo da taxa metabólica basal, equivale à energia suficiente para um indivíduo se manter em 
repouso, representado na literatura pelo consumo de oxigênio (VO2) de aproximadamente 5,5 l/kg/m2; 

c) Múltiplo da taxa metabólica basal, equivale à energia suficiente para um indivíduo se manter em 
atividade. Seu valor é de aproximadamente 5,5 mmHg; 

d) Equivale à energia suficiente para um indivíduo se manter em atividade. Seu valor é de 
aproximadamente 3,5 l/kg; 

e) A troca pulmonar de carbono e oxigênio em diferentes condições de hipóxia e metabólicas; RER reflete 
plenamente a troca gasosa da mistura de micronutrientes catabolizada. 

 
33. Em relação à doença renal podemos afirmar: 

a) É definida pelo aumento da filtração glomerular e pela ausência de proteinúria; 
b) É definida pelo aumento da filtração glomerular e pela presença de proteinúria; 
c) É definida pela redução da filtração glomerular e pela presença de proteinúria; 
d) É definida pela redução da arteríola aferente e pela presença de proteinúria; 
e) É definida pela redução da arteríola eferente e pela ausência de proteinúria. 

 
34. Podemos afirmar que as causas mais comuns dos problemas renais são? 

a) Desidratação; 
b) Depressão e ansiedade; 
c) Insônia e apneia; 
d) As doenças genéticas, as doenças autoimunes e os defeitos de nascença; 
e) Doenças psicossomáticas.  

 
35. Durante uma situação de desidratação e exercício físico, podemos afirmar: 

a) Poderia ser esperado o aumento da diurese e consequentemente do volume urinário; 
b) Apenas acima de 3-4% de desidratação haveria redução significativa de desempenho físico. Poderia ser 

esperado a redução do débito cardíaco máximo; 
c) Poderia ser esperado aumento do débito cardíaco máximo; 
d) Apenas acima de 6-10% de desidratação haveria redução significativa de desempenho físico; 
e) Apenas acima de 15 a 20% de desidratação haveria redução significativa de desempenho físico. 

 
36. Quanto à classificação do exercício físico pela via metabólica predominante podemos afirmar que: 

Na via Anaeróbia alática temos como característica: 

a) A potência aeróbia com maior produção de lactato; 
b) Grande intensidade e longa duração dependente da Cadeia respiratória. 
c) Baixa intensidade e longa duração; 
d) Predominantemente oxidação de ácidos graxos livres; 
e) Grande intensidade e curtíssima duração. Tem liberação de energia pelo sistema ATP-CP e não tem o 

lactato como produto final.  
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37. A atividade física exaustiva prolongada (e outras formas de estresse extremo ou de treinamento aumentado) pode: 

a) Não modificar a linha de defesa do organismo contra a infecção. Os ciclos repetidos de atividade extremamente 
intensa e de participação nos esportes parecem não interferir na defesa imunológica; 

b) Melhorar a primeira linha de defesa do organismo contra a infecção. Os ciclos repetidos de atividade extremamente 
intensa e de participação nos esportes elevam ainda mais os benefícios em pacientes com deficiência imunológica; 

c) Deprimir profundamente a primeira linha de defesa do organismo contra a infecção. Os ciclos repetidos de 
atividade extremamente intensa e de participação nos esportes elevam ainda mais o risco; 

d) Melhorar a primeira linha de defesa do organismo contra a infecção quando são de características isométricas. Os 
ciclos repetidos de atividade extremamente intensa e de participação nos esportes elevam ainda mais os benefícios 
em pacientes com deficiência imunológica durante a manobra de valsalva; 

e) Melhorar a primeira linha de defesa do organismo contra a hipertrofia cardíaca. Os ciclos repetidos de atividade 
extremamente intensa e de participação nos esportes elevam ainda mais os benefícios inibindo a via da mTOR em 
pacientes com deficiência imunológica.  

 
38. β-bloquedores são fármacos geralmente utilizados para tratamento da hipertensão arterial e/ou para atenuar ou 

limitar o aumento da demanda energética do miocárdio. Desta forma, caso um indivíduo faça a ingestão deste fármaco 
antes de uma sessão de exercício físico, podemos afirmar: 

a) Durante esta situação de exercício, a intensidade de exercício poderia ser normalmente avaliada/monitorada pela 
relação entre a FC da atividade e FCmax (220-idade); 

b) O fármaco possui efeito ergogênico e permite ao indivíduo uma maior capacidade física e tolerância ao exercício; 
c) É esperado uma redução no débito cardíaco máximo em função da ação do fármaco e consequentemente, redução 

do desempenho físico; 
d) O fármaco possui efeito ergogênico em relação à potência anaeróbia e permite ao indivíduo uma maior capacidade 

física e tolerância ao exercício; 
e) O fármaco possui efeito Hipertrófico e permite ao indivíduo uma maior capacidade física e potência anaeróbia. 

 
39. A atividade física moderada reforça as funções imunes naturais e as defesas do hospedeiro por várias horas. Dessa 

forma, podemos afirmar que: 

a) Os efeitos mais proeminentes incluem um aumento do TNF alfa e na atividade das células assassinas naturais (NK, 
de natural killer). Essas subpopulações de linfócitos fagocíticos aprimoram a capacidade do rim proporcionam a 
primeira linha de defesa contra os telômeros; 

b) Os efeitos mais proeminentes incluem uma diminuição na atividade das células assassinas naturais (NK, de natural 
killer). Essas subpopulações de linfócitos fagocíticos diminuem a capacidade citotóxica do sangue e proporcionam 
a primeira linha de defesa contra os patógenos; 

c) Os efeitos menos proeminentes incluem um aumento na atividade da telomerase, encurtando os telômeros; 
d) Os efeitos mais proeminentes incluem um aumento na atividade das células senescentes naturais (NW, de natural 

willer). Essas subpopulações de basófilos aprimoram a capacidade citotóxica do sangue e proporcionam a primeira 
linha de defesa contra os patógenos; 

e) Os efeitos mais proeminentes incluem um aumento na atividade das células assassinas naturais (NK, de natural 
killer). Essas subpopulações de linfócitos fagocíticos aprimoram a capacidade citotóxica do sangue e proporcionam 
a primeira linha de defesa contra os patógenos. 

 
40. Em relação ao treinamento aeróbio podemos afirmar que:  

a) O treinamento aeróbico afeta negativamente as funções imunes naturais em indivíduos jovens, mas positivamente 
em idosos, assim como nas pessoas obesas, durante um período de perda de peso; 

b) O treinamento aeróbico afeta negativamente as funções imunes naturais em indivíduos jovens e idosos, assim 
como nas pessoas obesas, durante um período de perda de peso; 

c) O treinamento aeróbico não afeta as funções imunes naturais em indivíduos jovens e idosos, assim como nas 
pessoas obesas, durante um período de perda de peso; 

d) O treinamento aeróbico afeta positivamente as funções imunes naturais em indivíduos jovens e idosos, assim como 
nas pessoas obesas, durante um período de perda de peso; 

e) O treinamento aeróbico afeta positivamente as funções imunes naturais somente em indivíduos jovens, entretanto, 
não em idosos, assim como nas pessoas obesas. 
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41. As reduções nas funções centrais e periféricas relacionadas com o transporte e a utilização do oxigênio 
influenciam o declínio relacionado com a idade na potência aeróbica. Dessa forma, podemos afirmar que: 

a) O declínio na frequência cardíaca do exercício máximo representa modificação bem documentada observada 
com a idade, assim como queda do débito cardíaco e declínio da complacência das grandes artérias; 

b) O aumento na frequência cardíaca do exercício máximo representa modificação bem documentada observada 
com a idade, assim como queda do débito cardíaco e aumento da complacência das grandes artérias; 

c) O declínio na frequência cardíaca do exercício máximo representa modificação bem documentada observada 
com a idade, assim como aumento do cronotropismo, aumento do débito cardíaco e declínio da complacência 
das grandes artérias; 

d) O declínio na frequência cardíaca do exercício máximo representa modificação bem documentada observada 
com a idade, assim como queda do débito cardíaco e manutenção da complacência das grandes artérias; 

e) O aumento na frequência cardíaca do exercício máximo representa modificação bem documentada observada 
com a idade, assim como aumento do mecanismo de Frank Starling e declínio da complacência das grandes 
artérias. 

 
42. Segundo a classificação da doença renal crônica (DRC), de acordo com The National Kidney Foundation Kidney 

Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI) podemos afirmar que: 

a) Estão classificados no estágio 1  da DRC fatores de risco como função renal preservada com filtração 
glomerular: 13 a 9 ml/min/1,73m2; 

b) Estão classificados no estágio 1  da DRC fatores de risco como função renal preservada com filtração 
glomerular: 130 a 90 ml/min/1,73m2 ; 

c) Estão classificados no estágio 1  da DRC fatores de risco como função renal preservada com filtração 
glomerular: 13 a 9 ml/ m2/1,60 mmHg; 

d) Estão classificados no estágio 1  da DRC fatores de risco como proteinúria preservada com filtração 
glomerular: 120 a 9 ml/ m2/1,60 mmHg; 

e) Estão classificados no estágio 1  da DRC fatores de risco como função renal preservada com filtração 
glomerular: 130 a 90 ml/cm2/1,73m. 

 
43. Em relação à prática de atividade física no idoso podemos afirmar que: 

a) A atividade física regular melhora a qualidade, entretanto promove maior mortalidade no idoso; 
b) A atividade física regular melhora o Vo2Max e expectativa de vida do idoso; 
c) A atividade física regular melhora o VO2 max sem melhorara da capacidade funcional em idoso; 
d) A atividade física regular melhora a qualidade e expectativa de vida em jovens, mas não nos idosos; 
e) A atividade física regular melhora a qualidade e expectativa de vida do idoso somente em intensidades 

superiores a 80% do Vo2 pico ou com o treino resistido a 85% de 1 RM. 
 

44. Em relação ao treinamento de endurance, assinale a alternativa CORRETA: 

a) O treinamento de endurance acarreta uma diminuição no volume de ejeção sistólica do coração durante o 
repouso e a atividade física, independentemente da idade ou do sexo; 

b) O treinamento de endurance acarreta um aumento no volume de ejeção sistólica do coração durante o repouso 
e a atividade física, independentemente da idade ou do sexo;  

c) O treinamento de endurance acarreta uma redução no débito cardíaco durante o repouso e a atividade física, 
independentemente da idade ou do sexo;  

d) A redução progressiva da intensidade do exercício é importante para aumentar a pressão arterial e a 
resistência arterial periférica pós-esforço no treinamento de endurance; 

e) A intensidade da fase aeróbica no treinamento de endurance pode ser determinada através do teste de 1 
repetição máxima. 
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45. Em relação às alterações fisiológicas durante o exercício é possível afirmar que: 

a) O aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial e queda do débito cardíaco, é principalmente 
dependente da ativação parassimpática e inibição do tônus vagal, através da atuação do comando central e de 
osmorreceptores e metaborreceptores que promovem o efeito pressor do exercício; 

b) O aumento da frequência cardíaca, queda do volume sistólico e do débito cardíaco, é principalmente 
dependente da inativação beta adrenérgica e inibição do tônus vagal, através da atuação do comando central 
e de mecanorreceptores e metaborreceptores que promovem o efeito pressor do exercício; 

c) A diminuição do intervalo RR e aumento do volume sistólico é principalmente dependente da ativação beta 
adrenérgica cardíaca e inibição do tônus vagal, através da atuação do comando central que promovem o efeito 
pressor do exercício;  

d) O aumento do intervalo de pulso, da pressão arterial e do débito cardíaco, é principalmente dependente da 
ativação simpática e da modulação vagal, através da atuação em receptores alfa 2 centrais metaborreceptores 
que promovem o efeito hipotensor  do exercício; 

e) O aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial e do débito cardíaco, é principalmente dependente da 
ativação em receptores AT2 e inibição do tônus vagal, através da atuação do comando central e de 
mecanorreceptores e metaborreceptores que promovem o efeito hipotensor do exercício.  
 

46. Em relação à filtração glomerular podemos afirmar que: 

a) Pode ser medida pela depuração renal de diversas substâncias; em geral a proteinúria exógena; 
b) Pode ser medida pela depuração renal de diversas substâncias, em geral a leucina endógena; 
c) Pode ser medida pela depuração renal de diversas substâncias, em geral a creatina kinase enxógena; 
d) Pode ser medida pela depuração muscular de diversas substâncias, em geral a creatinina endógena. 
e) Pode ser medida pela depuração renal de diversas substâncias, em geral a creatinina endógena. 
 

47. Em relação às causas de Doença renal, assinale a alternativa CORRETA. 

a) O Diabetes é a causa primária de doença renal crônica podendo ser responsável por aproximadamente 40% 
de todas as insuficiências renais; 

b) O Diabetes não está associado a aumento de doença renal; 
c) A Hipertensão não está associado a aumento de doença renal; 
d) Em pacientes com doença renal o exercício aumenta a necessidade de agentes hipoglicêmicos orais; 
e) O teste de caminhada de 6 minutos está associado com aumento da gravidade da doença renal crônico. 

 
48. Os ajustes cardiovasculares durante o exercício físico ocorrem em função da intensidade relativa do mesmo. 

Desta forma, podemos afirmar que: 

a) A contração muscular modula mecanicamente o fluxo sanguíneo, pois quando os músculos se contraem ocorre 
uma diminuição ou interrupção do fluxo sanguíneo o que diminui o retorno venoso e consequentemente o 
volume de ejeção; 

b) A redução do retorno venoso aumenta o volume diastólico final, o que gera uma contração ventricular 
esquerda mais forte, uma vez que o volume diastólico final aumentado alonga as fibras cardíacas aumentando 
a sobreposição dos filamentos de actina e miosina e consequentemente a geração de tensão (LEI DE FRANK-
STARLING); 

c) O aumento da frequência cardíaca no início do exercício até cerca de 100 bpm ocorre por meio da redução da 
atividade parassimpática e o aumento adicional ocorre em função do aumento da atividade simpática; 

d) O aumento do intervalo RR no início do exercício até cerca de 100 bpm ocorre por meio da redução da 
atividade parassimpática e o aumento RR adicional ocorre em função do aumento da atividade simpática; 

e) A contração muscular modula mecanicamente o fluxo sanguíneo, pois quando os músculos se contraem ocorre 
uma diminuição ou interrupção do fluxo sanguíneo o que diminui o retorno venoso e consequentemente o 
débito cardíaco. 
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49. Em relação aos benefícios do exercício físico assinale a alternativa CORRETA. 

a) Um dos benefícios valiosos para a saúde de um programa de atividade física regular é o aumento da resistência 
à insulina e diminuição da expressão dos Gluts; 

b) Um dos benefícios valiosos para a saúde de um programa de atividade física regular é a diminuição da 
sensibilidade barorreflexa e ergorreflexa; 

c) Um dos benefícios valiosos para a saúde de um programa de atividade física regular é a melhora da 
sensibilidade à insulina e redução geral tanto das enzimas oxidativas quanto do controle da glicose; 

d) Um dos benefícios valiosos para a saúde de um programa de atividade física regular é a melhora da 
sensibilidade à insulina em Diabéticos, melhora da sensibilidade barorreflexa em Hipertensos e aumento da 
produção endotelial de oxido nítrico; 

e) Um dos benefícios valiosos para a saúde de um programa de atividade física regular é a redução da produção 
de oxido nítrico endotelial. 
 

50. É CORRETO afirmar que os exercícios de resistência acrescentados a um programa de reabilitação: 

a) Restauram a força muscular, aprimoram o estado psicológico, aumentam à tolerância a glicose e a 
sensibilidade a insulina; 

b) Promovem aumento da massa adiposa e aumento da massa de tecido magra; 
c) Promovem redução da massa adiposa, diminuem a tolerância a glicose e diminuição da massa de tecido magro; 
d) Promovem sarcopenia  e osteoporose em idosos; 
e) Promovem a queda do número de capilares e aumento da massa adiposa, mas melhoram a sensibilidade a 

insulina. 


	a) Não-Maleficência, Beneficência, Justiça, caridade;
	b) Benignidade, Não-Maleficência, Justiça e Autonomia;
	c) Respeito à Autonomia, Não-Maleficência, Beneficência, Justiça;
	d) Autonomia, Não-Maleficência, liberdade, Beneficência;
	e) Beneficência, Não-Maleficência, liberdade, benignidade.

