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LEGISLAÇÃO DO SUS

01. O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de
Vigilância em Saúde, publicou em 2006 a Política
Nacional de Promoção da Saúde. São ações
prioritárias dessa Política:

A) incentivo à amamentação, campanha de preven-
ção as DST/aids, prevenção e controle do taba-
gismo

B) alimentação saudável, redução da morbimortali-
dade por acidentes de trânsito

C) redução da morbimortalidade em decorrência do
uso abusivo de álcool e outras drogas, estímulo
a atividade física e redução de gravidez na ado-
lescência

D) promoção do desenvolvimento sustentável, con-
trole da obesidade infanto-juvenil, redução da
mortalidade infantil

02. O financiamento das ações básicas de saúde se dá
pelo Piso de Atenção Básica (PAB), composto por
uma parte fixa e outra variável. Os investimentos
aplicados por meio do PAB variável têm por objetivo:

A) estimular a implantação de estratégias nacio-
nais de reorganização do modelo de atenção à
saúde

B) ampliar o montante de recursos destinados à
qualificação da média e da alta complexidade

C) financiar ações de saúde em municípios de pe-
queno porte

D) assegurar a autonomia dos municípios na sua
utilização

03. A estratégia de Saúde da Família tem como objetivo
central a reorientação da atenção básica no âmbito
do Sistema Único de Saúde. São princípios dessa
estratégia:

A) ter caráter complementar em relação à atenção
básica, realizar cadastramento das famílias e
atuar de forma intersetorial

B) desenvolver atividades com base no diagnóstico
situacional, ter como foco o indivíduo e buscar
parcerias para as ações de saúde

C) dirigir as ações aos problemas de saúde de ma-
neira pactuada com a comunidade, priorizar as
ações recuperadoras e manter postura pró-ativa
frente aos problemas de saúde-doença da popu-
lação

D) atuar no território, ofertar cuidado longitudinal e
ser um espaço de construção da cidadania

Sobre as Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saú-
de, publicadas pelo Ministério da Saúde no ano de
2006, responda às questões de números 4 a 7

04. É uma diretriz e uma ação do Pacto em Defesa do
SUS, respectivamente:

A) expressar os compromissos entre gestores do
SUS com a consolidação da Reforma Sanitária
Brasileira; implantar serviços de atenção domi-
ciliar

B) desenvolver e articular ações que visem assegu-
rar o SUS como política pública; publicação da
Carta dos Direitos dos Usuários do SUS

C) garantir financiamento de acordo com as neces-
sidades do SUS; apoiar o desenvolvimento de
estudos e pesquisas

D) articular e apoiar a mobilização social pela pro-
moção da cidadania; reorganizar o processo de
acolhimento nas unidades de saúde

05. “O Pacto pela Vida é o compromisso entre gestores
do SUS em torno de prioridades que apresentam
impacto sobre a situação de saúde da população
brasileira.” São prioridades pactuadas:

A) saúde bucal; controle do câncer do colo de úte-
ro e da mama; fortalecimento da atenção básica

B) redução da mortalidade infantil e materna; con-
trole da dengue, tuberculose e malária; controle
de hipertensão e diabetes

C) promoção da saúde; fortalecimento da capaci-
dade de resposta às doenças emergentes e
endemias; saúde do idoso

D) aumento da produção de imunobiológicos; redu-
ção da transmissão vertical do HIV; atenção às
doenças negligenciáveis

06. É diretriz para o trabalho da Educação na Saúde:

A) ampliar a compreensão dos conceitos de forma-
ção e educação permanente para adequá-los às
distintas lógicas e especificidades

B) capacitar recursos humanos do SUS para a di-
fusão de informações sobre  prevenção de doen-
ças e auto-cuidado

C) considerar a Educação Continuada como a es-
tratégia de formação e de desenvolvimento de
trabalhadores para o setor

D) centrar o planejamento e o acompanhamento
das atividades educativas em saúde com vistas
à aquisição de conhecimentos  e mudança de
hábitos
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07. Racionalizar os gastos e otimizar os recursos, pos-
sibilitando ganho em escala nas ações e serviços
de saúde oferecidos para um determinado território,
é objetivo da:

A) descentralização

B) universalização

C) regionalização

D) hierarquização

08. De acordo com a Lei 8.142/90, o segmento que tem
representação paritária em relação ao conjunto dos
demais segmentos participantes dos Conselhos e
das Conferências de Saúde é o dos:

A) profissionais de saúde

B) usuários

C) representantes do governo

D) prestadores de serviço

09. O significado da expressão “concepção ampliada
de saúde”, que marca conceitualmente a Política
Nacional de Promoção de Saúde, é o de que:

A) a saúde e o adoecimento refletem as escolhas
individuais, mais que o acesso aos cuidados e
as tecnologias médicas

B) a saúde e a doença são um binômio inseparável,
determinando necessidades curativas

C) a saúde envolve tanto aspectos físicos como os
processos mentais, singulares em cada sujeito

D) o processo saúde-doença não é somente resul-
tante da vontade dos sujeitos e/ou comunida-
des, mas expressa o contexto da própria vida

10. De acordo com a Lei 8.080/90, pode-se afirmar que
é competência da direção nacional do SUS:

A) executar serviços de vigilância epidemiológica e
sanitária

B) planejar, organizar, controlar e avaliar as ações
e os serviços de saúde e gerir e executar os
serviços públicos de saúde

C) participar na formulação e na implementação de
políticas relativas às condições e aos ambien-
tes de trabalho

D) acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de
morbidade e mortalidade no âmbito da unidade
federada

ESPECÍFICO DO CARGO

11. A superfície da língua pode ser dividida em áreas,
cada uma delas relacionadas aos Zang-Fu. Nessa
divisão a base da língua (aquecedor inferior), corres-
ponde à área do:
A) coração
B) rim
C) fígado
D) pulmão

12. O órgão Zang responsável pela manutenção da
circulação do Qi é:
A) rim
B) baço-pâncreas
C) coração
D) fígado

13. Um paciente apresenta cansaço, palidez, plenitu-
de pós-prandial. A possível causa etiológica do seu
quadro é:
A) excesso de alimentos crus e frios
B) excesso de atividade sexual
C) penetração de vento patogênico
D) estase do Qi por raiva

14. O ponto fonte (Yuan) do meridiano do pulmão (canal
Taiyin da mão) é:
A) 1 P (Zhongfu)
B) 3 P (Tianfu)
C) 9 P (Taiyuan)
D) 11 P (Shaoshang)

15. Dentre os pontos apresentados aquele que deve ser
utilizado na insuficiência de leite, do tipo xu:
A) 6BP (Sanyinjiao)
B) 3VC (Zhongji)
C) 9BP (Yinlingquan)
D) 20 B (Pishu)

16. O pulso fino tem como significado:
A) o padrão calor
B) a invasão de fator patogênico externo como ven-

to-calor
C) a deficiência de sangue (xue)
D) a estagnação do Qi do fígado

17. Paciente apresenta palidez, suor espontâneo, res-
piração superficial, chegando ao desmaio. Nesse
quadro clínico, é indicado para tratamento o seguin-
te ponto:
A) 17 VC (Shanzhong)
B) 26 VG (Renzhong)
C) 7C (Shenmen)
D) 2P (Yunmen)
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18. Inicia-se no hálux. Percorre em ascendência o dor-
so do pé e o maléolo medial e ascende para o as-
pecto medial da perna. Alcança a região genital,
curva-se ao redor da genitália e ascende para o bai-
xo ventre. Continua ascendendo, curva-se ao redor
do estômago e penetra no fígado e na vesícula biliar.
Continua a ascender, atravessa o diafragma e rami-
fica-se na região do hipocôndrio e das costas, de
onde ascende para a garganta e alcança o olho.
Percorre em ascendência e vai para o topo da cabe-
ça encontrar-se com o Vaso Governador. Esta des-
crição corresponde ao canal principal do:
A) rim
B) bexiga
C) baço-pâncreas
D) fígado

19. O ponto localizado na união do terço externo e terço
médio numa linha traçada entre a distância do gran-
de trocanter e o hiato sacro, é:
A) 36E (Zusanli)
B) 9BP (Yinlingquan)
C) 30VB (Huantiao)
D) 34VB (Yanglingquan)

20. No canal do pulmão, o ponto de tonificação é:
A) 1P (Zhongfu)
B) 9P (Taiyuan)
C) 11P (Shaoshang)
D) 3P (Tianfu)

21. A presença de dispnéia, compleição branca e brilhan-
te e pulso vazio corresponde à seguinte deficiência:
A) do Yin do pulmão
B) do Yin do rim
C) do Qi do pulmão
D) do Qi do baço

22. Os pontos de abertura e fechamento do Vaso Cintu-
ra (Daí Mai) são, respectivamente:
A) 4IG (Hegu) e 3R (Taixi)
B) 4BP (Congsun) e 6CS (Neiguan)
C) 6R (Zhaohai) e 62B (Shenmai)
D) 41VB (Zulinqi) e 5TA (Waiguan)

23. A síndrome Bi em que o paciente apresenta
intumescimento da pele e músculos, sensação de
peso no corpo e extremidades, artralgia com dor fixa,
com ataque provocado por tempo chuvoso e nubla-
do, língua com saburra branca pegajosa e pulso pro-
fundo e lento, é a de tipo:
A) febril
B) doloroso
C) fixo
D) migratório

24. O quadro de invasão do canal do intestino grosso
por vento-calor ou umidade-calor, no qual o sangue
é infectado e são acometidas principalmente as ex-
tremidades inferiores, seguidas da face e de todo o
corpo, corresponde, na medicina ocidental, a:
A) urticária
B) furunculose
C) herpes
D) erisipela

25. A síndrome de calor-umidade no fígado e vesícula
biliar apresenta as seguintes características:
A) palidez, sudorese fria, distensão abdominal,

disúria, língua com saburra branca e pulso fino
B) febre, dor abdominal nos hipocôndrios e no tó-

rax, náusea, icterícia, urina escura e concentra-
da, língua com saburra amarela e pegajosa, pul-
so escorregadio

C) sensação de bolo na garganta, opressão torácica,
urina escura, língua com saburra branca e pulso
fino

D) parestesia dos membros inferiores, tremor na
cabeça e nos membros, tique, língua pálida e
desviada e pulso agitado

26. Paciente apresenta micção difícil,sensação de peso
no hipogástrio,urina turva,língua com saburra bran-
ca e pegajosa sobre a raiz, pulso escorregadio e
lento. Esse quadro clínico é característico de:
A) umidade-calor na bexiga
B) vento-frio nos intestinos
C) calor-secura nos pulmões
D) umidade-frio na bexiga

27. Paciente apresenta dor de garganta, secreção na-
sal amarelada, febre, pulso superficial e rápido,
caracterizando quadro de invasão do pulmão por
fator patogênico externo vento-calor. O tratamen-
to indicado é:
A) 9P (Taiyuan), 6VC (Qihai), 3R (Taixi), 36E

(Zusanli), 6CS (Neiguan), 34VB (Huantiao), 9BP
(Yinlingquan)

B) 17TA (Yifeng), 17VC (Shanzhong), 6R (Zhaohai),
3R (Taixi), 33VB (Xianyangquan), 36E (Zusanli),
39B (Weiyang)

C) 4IG (Hegu), 11IG (Quchi), 11P (Shaoshang),
14VG (Dazhui), 12B (Fengmen), 16VG (Fengfu),
20VB (Fengchi)

D) 18ID (Quanliao), 22VC (Tiantu), 13B (Feishu),
20B (Pishu), 7C (Shenmen), 2P (Yunmen), 26VG
(Renzhong)

28. O ponto específico usado em enfermidades agudas é o:
A) Xi
B) Shu
C) Mu
D) Lo
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29. O ponto extra usado em paralisia facial é:

A) Dingchuan
B) Huato jiaji
C) Zigongxue
D) Yuyao

30. O órgão que governa o transporte e a transforma-
ção, controla o sangue, os músculos e os quatros
membros, abre-se na boca e manifesta-se nos lá-
bios é o:

A) fígado
B) baço-pâncreas
C) rim
D) coração

31. Síndrome Bi em que o paciente apresenta febre bai-
xa, calafrios, aversão ao vento, sudorese discreta,
com dores articulares migratórias, pulso em corda
ou tenso e superficial e língua com saburra branca e
ressecada, é a do tipo:

A) fixo
B) doloroso
C) migratório
D) febril

32. Na teoria dos cinco movimentos, constitui um ciclo
de dominância:

A) o Fogo domina Metal
B) a Água domina a Madeira
C) o Metal domina a Terra
D) a Terra domina o Fogo

33. Os canais principais Yin caracterizam-se por:

A) descer das mãos ao tórax e do tórax aos pés
B) ascender dos pés para o tórax, indo do tórax

para as mãos
C) ascender dos pés à cabeça, indo da cabeça para

as mãos
D) descer da cabeça às mãos, indo das mãos ao

tórax

34. Paciente apresenta dor precordial em pontada opres-
siva, irradiada para a face interna do braço esquer-
do. O exame da língua revela um corpo púrpura e
pontos violáceos, saburra fina branca. O pulso é
áspero, fino e periódico. O diagnóstico é uma
síndrome de:

A) deficiência do Yang do coração
B) fogo do coração
C) estase do sangue do coração
D) deficiência do Yin do coração

35. De acordo com o padrão dos cinco elementos, se a
água não gera a madeira, verificam-se as seguintes
manifestações clínicas:
A) tontura, visão turva, cefaléia e vertigem
B) diarréia, vômitos, dor no hipocôndrio, cefaléia
C) dismenorréia, febrícula, boca seca, diarréia
D) coriza, sudorese, exantema, conjuntivite

36. O uso do vaso Yang de conexão é indicado para os
seguintes sintomas:
A) dor torácica, sensação de plenitude torácica,

depressão ou pesadelos
B) espirros, cefaléia, rigidez no pescoço, secreção

nasal
C) dor no hipocôndrio, dor na face lateral da perna

e dor na face lateral do pescoço
D) frio nas pernas e pés, pés com coloração púrpu-

ra ou tensão nos músculos externos da perna

37. A asma do tipo xu e a do tipo shi caracterizam-se,
respectivamente, por:
A) deficiência do Rim que perde sua função de re-

cepção do Qi - deficiência do Baço no transpor-
te de alimentos

B) deficiência do Pulmão - disfunção na descen-
dência do Qi Pulmão devido invasão de frio
exógeno

C) deficiência do Qi do Baço na transformação dos
alimentos - excesso de calor no Aquecedor In-
ferior

D) desarmonia entre Coração e Rim - distúrbio oca-
sionando ascenção do fogo do Fígado

38. Os pontos extras localizados sobre o dorso da mão,
ligeiramente fechada, nas comissuras entre os de-
dos recebem a denominação de:
A) Bafeng
B) Shixuan
C) Sifeng
D) Baxie

39. O ponto localizado na linha média das axilas, a 6
cuns abaixo da axila, na metade entre a axila e o
extremo da 11ª costela, é:
A) 13 F
B) 21 BP
C) 21 E
D) 14 F

40. O ponto de encontro dos três Yin da perna é:
A) 39 VB
B) 9 BP
C) 4 F
D) 6 BP
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41. Paciente apresenta dor abdominal, diarréia, muco e
sangue nas fezes, odor desagradável das fezes,
queimação no ânus, urina escassa e escura, febre,
sudorese (que não diminui a febre), sede sem desejo
de ingerir líquidos, sensação de peso em corpo e
membros, plenitude no tórax e epigástrio, pulso es-
corregadio e rápido. O quadro clínico corresponde a:
A) calor no intestino grosso
B) umidade e calor no intestino grosso
C) colapso no intestino grosso
D) calor obstruindo o intestino grosso

42. O ponto do meridiano do pulmão, chamado Resi-
dência Celestial, que apresenta um efeito psicológi-
co poderoso sobre todas as alterações emocionais
decorrentes de uma desarmonia do pulmão tais
como: depressão, claustrofobia, agorafobia, confu-
são mental e esquecimento, é:
A) 5 P
B) 7 P
C) 3 P
D) 11 P

43. Ao ponto 20 VG (BaiHui) correspondem as seguin-
tes ações:
A) encontrar todos os meridianos Yang, estimular

descendência Qi do pulmão e resolver fleuma
B) nutrir o Yin, regularizar o útero e tonificar o Qi

original
C) resolver a umidade e abrir as passagens da água
D) desobstruir a mente, elevar espírito e tonificar

Yang

44. De acordo com os cincos pontos de transporte, o
Ponto Manancial é:

A) o 2º ponto dos cinco e o 2º ponto ao longo do
meridiano

B) o 5º ponto dos cinco, localizado nos cotovelos e
joelhos

C) o ponto localizado na ponta dos dedos das mãos
ou pés

D) o 4º ponto dos cinco, mas nem sempre o 4º
ponto ao longo do meridiano

45. Zhangmen (13F), Geshu (17B) e Dashu (11B) são
exemplo de pontos:

A) de acúmulo ou dispersadores
B) influenciadores ou de união
C) de transporte posterior ou shu posteriores
D) fonte ou anteriores

46. O pulmão corresponde ao seguinte nível energético:
A) Tai Yin da mão
B) Tai Yin do pé
C) Tai Yang da mão
D) Tai Yang do pé

47. Sintomas de sensação de opressão e peso na ca-
beça, peso em extremidades e sensação pegajosa
na boca estão relacionados à presença do seguinte
fator patogênico:
A) calor
B) secura
C) frio
D) umidade

48. A localização do ponto 6BP (Tai Yin do pé) é:
A) 3 cuns acima da ponta do maléolo interno, so-

bre o bordo posterior da tíbia
B) 3 cuns acima da ponta do maléolo externo, so-

bre o bordo posterior da tíbia
C) na parte póstero-inferior do 1º metatarso
D) no bordo inferior do côndilo interno da tíbia

49. A tristeza excessiva provocada por perda afetiva de-
bilitará a função do:
A) coração
B) baço
C) pulmão
D) rim

50. Os conceitos do Yang e do Yin são, respectivamente:
A) frio e calor
B) luz e escuridão
C) recolhimento e expansão
D) feminino e masculino




