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1. Assinale a alternativa incorreta. Para o SUS, dizem respeito 
à saúde, às ações que se destinam a garantir às pessoas e à 
coletividade condições de bem-estar: 
a) Físico. 
b) Mental. 
c) Social. 
d) Financeiro. 

 

2. Segundo o SUS, a saúde é um direito fundamental do ser 
humano, cujo pleno exercício deve ser provido pelo Estado 
sem que se exclua o dever: 
a) Da família, das empresas e da sociedade, somente. 
b) Das empresas e da sociedade, somente. 
c) Da sociedade e das empresas, somente. 
d) Da sociedade e da família, somente. 

 

3. O dever do Estado de garantir a saúde consiste: 
I. Na formulação e execução de políticas econômicas e 

sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 
outros agravos. 

II. No estabelecimento de condições que assegurem 
acesso específico e assimétrico às ações e aos serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação. 

Dos itens acima: 
a) Ambos estão corretos. 
b) Ambos estão incorretos. 
c) Apenas I está correto. 
d) Apenas II está correto. 
 

4. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de 
Saúde em caráter: 
a) Irrisório. 
b) Complementar. 
c) Provisório. 
d) Preponderante. 

 

5. São objetivos do Sistema Único de Saúde: 
a) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes 

e determinantes da saúde. 
b) A identificação e monopólio dos fatores condicionais 

não determinantes da saúde. 
c) A identificação e controle dos fatores não 

condicionantes e indeterminados da saúde. 
d) A identificação e monopólio dos fatores condicionais e 

indeterminados da saúde. 
 

6. O Yin e o Yang são representados por: 
a) Arado e chicote. 
b) Tigre e dragão. 
c) Relva e árvore. 
d) Pássaro e serpente. 

 

7. O Yin e Yang são duas forças: 
a) Opostas e complementares. 
b) Unidirecionais e não complementares. 
c) Bidirecionais e não complementares. 
d) Incongruentes e antagônicas. 

 

8. Assinale a alternativa que corresponde a qualidades de Yin 
e Yang, respectivamente: 
a) Ativo Diurno. 
b) Passivo – Escuro. 
c) Noturno – Quente. 
d) Frio – Feminino. 

 

9. Assinale a alternativa correta entre Yin e Yang: 
a) As qualidades de Yin e Yang são passíveis de juízo de 

valor. 
b) Entre Yin e Yang há rígida hierarquia. 
c) Do Yin surge todo o movimento; do Yang surge toda a 

mutação. 
d) São forças que compõe tudo o que existe. 
 

10. Cada um dos cinco grandes órgãos que compõem o corpo 
humano no conceito chinês está relacionado a um 
determinado aspecto mental. A mente está ligada com o: 
a) Rim. 
b) Pulmão. 
c) Coração. 
d) Fígado.  

 

11. O baço está ligado com: 
a) A alma etérea. 
b) A força de vontade. 
c) A alma corpórea. 
d) O pensamento. 

 

12. É o segundo pilar da medicina tradicional chinesa: 
a) A Teoria dos 5 Movimentos. 
b) Inter-relações entre Zang e Fu. 
c) Tão. 
d) Yin e Yang. 

 

13. Significa nutrição. É produzido a partir das matérias 
essenciais da água e dos alimentos transformados pelo 
Estômago e pelo Baço/Pâncreas e constitui a parte mais 
substancial do Qi da água e dos alimentos. Trata-se de: 
a) Jing. 
b) Shen. 
c) Daqi. 
d) Yong Qi. 

 

14. É o sistema de órgãos da medicina tradicional chinesa: 
a) Tai Chi. 
b) Zang Fu. 
c) Ki Gong. 
d) Wing Chun. 

 

15. Refere-se à rede de vias de energia: 
a) Jing Luo. 
b) Mai. 
c) Jing. 
d) Luo. 
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16. Os 3 Yin Jing da mão iniciam-se: 
a) No pulmão e terminam nos rins. 
b) No tórax e terminam nas pontas dos quirodáctilos. 
c) Na espinha dorsal e termina no ânus. 
d) No coração e termina nos pés. 

 

17. Os principais pontos de tratamento da acupuntura 
sistêmica são aqueles que apresentam propriedades 
especiais curativas. Eles não existem isoladamente, mas 
dentro dos: 
a) 12 meridianos regulares e dos oito extras. 
b) 10 meridianos regulares e dos nove extras. 
c) 11 meridianos regulares e dos dez extras. 
d) 13 meridianos regulares e dos onze extras. 

 

18. Assinale a alternativa correta quanto aos meridianos: 
a) Fora dos meridianos localizam-se cerca de dois mil 

pontos chineses que quando estimulados podem 
tonificar órgãos. 

b) Fora dos meridianos localizam-se cerca de quinhentos 
pontos chineses que quando estimulados podem sedar 
vísceras. 

c) Ao longo dos meridianos localizam-se cerca de cem 
pontos chineses que quando estimulados podem 
tonificar outros meridianos. 

d) Ao longo e fora dos meridianos localizam-se cerca de 
mil pontos chineses que quando estimulados podem 
tonificar ou sedar determinados órgãos e vísceras ou 
meridianos. 

 

19. Este é o Ponto Mãe com relação aos cinco elementos 
representados em cada meridiano regular e seu estímulo 
provoca o aumento de energia nos meridionais e da função 
do órgão correspondente. Trata-se de: 
a) Ponto de flexibilização. 
b) Ponto eixo. 
c) Ponto de tonificação. 
d) Ponto de sedação. 
 

20. Em doenças agudas, frequentemente acompanhadas de 
febre, usam-se os pontos: 
a) Mu frontais. 
b) Shu. 
c) Mu. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

21. Assinale a alternativa. Há uma determinada resistência 
elétrica na superfície corporal. Quando se está doente, nos 
pontos dos meridianos correspondentes podem aparecer 
pontos ou áreas com resistência elétrica baixa. Os locais de 
exame existentes são: 
a) Ponto Yuan. 
b) Ponto Jing. 
c) Shu dorsal. 
d) Ta Yin. 

 
 
 
 

22. Em termos genéricos, uma diferença em dobro, entre os 
valores de medição de esquerdo e direito tem significado 
diagnóstico. Na comparação entre os meridianos, a 
diferença acima 1/3 de valor da média (a mais ou a menos) 
pode ter significado diagnóstico. Condutância maior é Shih 
e menor é Xü que significam respectivamente: 
a) Excesso e Deficiência. 
b) Carência e Desperdício. 
c) Escassez e Abundância. 
d) Eficiência e Destituição. 

 

23. É o conjunto de mecanismos fisiológicos que ocorrem do 
local do estímulo com agulha até a medula espinhal: 
a) Ação central da acupuntura. 
b) Ação segmentar da acupuntura. 
c) Ação supra segmentar da acupuntura. 
d) Determinação somatizadora da acupuntura. 

 

24. Dentro do conhecimento atual de fisiologia, a Acupuntura é 
um método de estimulação neurológica em receptores 
específicos, com efeitos de modulação da atividade 
neurológica em: 
a) Um nível. 
b) Dois níveis. 
c) Três níveis. 
d) Quatro níveis. 

 

25. Terá representação no Conselho nacional de Saúde: 
a) Nem o CONASSEMS, nem o CONASS. 
b) CONASSEMS e CONASS. 
c) Apenas CONASSEMS. 
d) Apenas CONASS. 

 

26. Os estabelecimentos do subsistema municipal, do SUS-
Municipal: 
a) Não precisam ser de propriedade da prefeitura, mas 

precisam obrigatoriamente ter sede no município. 
b) Precisam ser, obrigatoriamente, de propriedade da 

prefeitura, mas não necessariamente ter sede no 
município. 

c) Precisam ser, obrigatoriamente, de propriedade da 
prefeitura e precisam ter sede no território do 
município. 

d) Não precisam ser, obrigatoriamente, de propriedade 
da prefeitura, nem precisam ter sede no território do 
município. 

 

27. A acupuntura atua nos três diferentes níveis do sistema 
nervoso central. Não é um deles: 
a) Tronco encefálico. 
b) Estruturas supra-segmentares. 
c) Medula espinal. 
d) Meridional esquerdo. 
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28. O sistema de Canais e Pontos de Acupuntura é 
compreendido como um sistema de representação sobre o 
qual se pode operar por meio dos _____ exercidos por 
agulhas ou digitopressão nos pontos de acupuntura para 
induzir a _____ de substâncias químicas e influenciar a 
estabilidade de certos circuitos _____ com base na 
plasticidade neural. Assinale a alternativa que preenche 
adequadamente as lacunas acima: 
a) Estímulos – Secreção – Neurais. 
b) Aperfeiçoamentos – Absorção – Fisiológicos. 
c) Efeitos – Compressão – Nervosos. 
d) Aportes – Retenção – Venais.  

 

29. É o cânone da medicina chinesa que integrou pela primeira 
vez todos os aspectos da saúde nas doutrinas do Yin/Yang e 
das Cinco Fases: 
a) Nei Jing. 
b) Qi Bo. 
c) Ling Shu. 
d) Huang Di. 

 

30. O PDR deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o 
acesso dos cidadãos, o mais próximo possível de sua 
residência, a um conjunto de ações e serviços vinculados às 
seguintes responsabilidades mínimas, exceto: 
a) Assistência pré-natal, parto e puerpério. 
b) Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 

infantil. 
c) Cobertura segmentada do esquema preconizado pelo 

Programa Nacional de Imunizações, para todas as 
faixas etárias. 

d) Ações de promoção da saúde e prevenção de doenças 
 

31. Não é um conceito-chave para a organização da assistência 
no âmbito estadual, que deverá ser observados no PDR: 
a) Região de saúde. 
b) Município filial. 
c) Módulo assistencial. 
d) Município polo. 
 

32. Para se qualificarem aos requisitos da NOAS-SUS 01/02, os 
estados e o Distrito Federal deverão submeter à CIT os 
produtos, bem como os meios de verificação 
correspondente, entre outros, no mínimo: 

I. A descrição da organização do território estadual em 
regiões/microrregiões de saúde e módulos 
assistenciais, com a identificação dos municípios-sede e 
municípios-pólo e dos demais municípios abrangidos. 

II. A identificação das prioridades de intervenção em cada 
região/microrregião. 

Dos itens acima: 
a) Apenas I está correto. 
b) Apenas II está correto. 
c) Ambos estão corretos. 
d) Ambos estão incorretos. 

 
 
 

33. Assinale a alternativa incorreta. A responsabilidade do 
Ministério da Saúde sobre a política de alta 
complexidade/custo se traduz nas seguintes atribuições: 
a) Vistoria de serviços, quando lhe couber, de acordo com 

as normas de cadastramento estabelecidas pelo 
próprio Ministério da Saúde. 

b) Definição de incorporação dos procedimentos a serem 
ofertados à população pelo SUS. 

c) Definição do elenco de procedimentos de alta 
complexidade. 

d) Estabelecimento de estratégias que possibilitem o 
acesso menos equânime diminuindo as diferenças 
regionais na alocação dos serviços. 
 

34. No que tange a NOAS – SUS 0102 é motivo de suspensão 
imediata, pelo Ministério da Saúde, dos repasses 
financeiros transferidos mensalmente, fundo a fundo, para 
os municípios, a falta de alimentação dos Bancos de Dados 
Nacionais, estabelecidos como obrigatórios, por: 
a) Duas semanas consecutivas ou quatro semanas 

alternadas. 
b) 2 meses consecutivos ou 3 meses alternados. 
c) 3 meses consecutivos ou 4 meses alternados. 
d) 4 meses consecutivos ou 5 meses alternados. 
 

35. Os municípios-sede de módulos assistenciais deverão 
dispor de leitos hospitalares, no mínimo, para o 
atendimento básico em, exceto: 
a) Clínica médica. 
b) Clínica pediátrica. 
c) Obstetrícia (parto normal). 
d) Cardiopatias. 

 

36. O Muro de Berlim foi construído em 1961 pelo governo da 
Alemanha Oriental e logo se tornou símbolo máximo da 
Guerra Fria. Sua destruição em 1989 pode ser considerada 
um marco do fim desse período. Sobre sua construção, 
pode-se afirmar que: 
a) Foi decorrente do fato de milhares de alemães 

orientais migrarem para Berlim Ocidental, atraídos 
pelas oportunidades de uma vida melhor na Alemanha 
capitalista. 

b) Foi causada pela necessidade de impedir a entrada de 
tropas da Alemanha Ocidental na parte oriental de 
Berlim. 

c) Foi causada pelo medo de parte da população de 
Berlim Ocidental migrar para a parte Oriental, onde os 
salários eram maiores em relação ao lado ocidental. 

d) Foi decorrente da pressão dos Estados Unidos da 
América para evitar a fuga de presos políticos alemães 
para o lado oriental, pertencente à antiga URSS. 

 
 
 
 
 
 
 
 



                  ACUPUNTURISTA 

Cachoeira Paulista 01/2010 – Superior – Tarde Página 4 

37. Leia o texto abaixo: 
 
Líder do Hamas diz que ao menos 8 frotas partirão para 
Gaza após a Copa 
CIDADE DE GAZA - Israel deve esperar pelo menos mais oito 
frotas de ajuda humanitária direcionada a Gaza após a 
realização da Copa do Mundo da Fifa, disse nesta segunda-
feira, 28, um líder do partido militante palestino Hamas ao 
jornal britânico The Independent, citado pelo diário 
israelense Ha'aretz. "Depois da Copa do Mundo, pelo menos 
oito navios virão do Golfo", disse Mahmoud Zahar. O líder 
do Hamas também disse esperar que durante o mês do 
Ramadã, período sagrado para os muçulmanos, "muitos 
outros barcos" devem partir em direção ao território 
palestino. O líder do Hamas também reiterou suas críticas 
ao que chamou de rejeição de Israel a uma troca de 
prisioneiros pelos soldados israelenses Gilad Shalit, 
prisioneiro dos palestinos desde 2006. "Até agora, a 
intenção de Israel não é chegar a um acordo", disse. 
 
Sobre o grupo Hamas, pode-se afirmar que: 
a) É formado por grupos em apoio a Israel contra o povo 

palestino, na luta pelo petróleo do Oriente Médio.  
b) É uma organização palestina, de orientação sunita. É o 

mais importante movimento fundamentalista islâmico 
palestino. 

c) É uma instituição católica de luta pelos direitos cristãos 
na Palestina. 

d) É um partido político hindu, que busca recuperar terras 
ocupadas por judeus no Oriente Médio. 

 

38. Massa de ar é uma grande porção da atmosfera que 
contém temperatura e umidade próprias. Uma massa 
equatorial caracteriza-se por: 
a) Formar-se ao longo da linha equatorial, portanto em 

altas latitudes. São quentes e secas. 
b) Formar-se ao longo da linha equatorial, portanto em 

baixas latitudes. São quentes e úmidas. 
c) Formar-se ao longo da linha tropical, portanto em 

medias longitudes. São quentes e secas. 
d) Formar-se ao longo da linha tropical, portanto em 

baixas longitudes. São quentes e úmidas. 
 

39. Aponte a alternativa em que o termo sublinhado foi 
empregado incorretamente  
a) Não foi fazer a prova porque estava insegura. 
b) Como agiram mal, os anfitriões da festa pediram 

desculpas aos convidados. 
c) Se não comprarmos os materiais necessários, não 

teremos condições de prosseguir a obra. 
d) Acerca de cinco anos não tirava férias. 

 

40. Na oração Isto lhe será necessário, o termo sublinhado se 
classifica como: 
a) Complemento nominal. 
b) Objeto indireto. 
c) Sujeito. 
d) Predicativo. 

 

41. O acento grave indicativo de crase na frase abaixo se 
justifica pela regra: 
Ele agradou à enteada como se fosse sua filha. 
 
a) O termo antecedente exige, por sua regência, a 

preposição e o termo consequente admite o artigo a. 
b) Nas locuções prepositivas formadas com palavras 

femininas. 
c) Nas combinações da preposição com o pronome 

demonstrativo. 
d) Nenhumas das alternativas estão corretas. 

 

42. Assinale a alternativa em que há erro de concordância 
verbal, segundo a norma culta: 
a) Quem estragou o sofá foram os meninos. 
b) Enfeitaram-se as ruas com artigos natalinos. 
c) Cada um dos apostadores poderão vencer. 
d) Hoje são vinte e seis de setembro. 

 

43. Ao se dar conta do erro que cometera, modificou a 
sentença, e com modéstia pediu desculpas ao réu. Indique 
a alternativa que possui o mesmo significado da frase 
acima: 
a) Ao se dar conta do erro que cometera, retificou a 

sentença e, com descrição, pediu desculpas ao réu. 
b) Ao se dar conta do erro que cometera, ratificou a 

sentença e, com discrição, pediu desculpas ao réu. 
c) Ao se dar conta do erro que cometera, ratificou a 

sentença e, com descrição, pediu desculpas ao réu. 
d) Ao se dar conta do erro que cometera, retificou a 

sentença e, com discrição, pediu desculpas ao réu. 
 

44. Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas abaixo: 
Já era meio-dia e ____, e ainda resistia ___ calúnias sem 
dizer uma única palavra. 
a) Meia – as. 
b) Meio – as. 
c) Meia – às. 
d) Meio – às. 

 

45. Indique a alternativa em que todas as palavras estão 
grafadas corretamente: 
a) Obtenção – notoriedade – universalizar. 
b) Cafageste – geringonça – jenipapo. 
c) Remissão – contenção – pretenção. 
d) Enxaqueca – impecilho – pontiagudo. 

 

46. Seja x um número real. Se os números       e       são 

dois números inteiros consecutivos, então, o valor de x 
pode ser: 

a)  
  . 

b)   
   . 

c)   
  . 

d)  
   . 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Povo_palestino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sunita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fundamentalismo_isl%C3%A2mico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Palestino
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47. Os salários de dois executivos estão entre si na razão de 
4:5. Se o triplo do menor dos salários menos o dobro do 
outro é igual a R$ 1.500,00, o maior salário é: 
a) R$ 4.230,00. 
b) R$ 3.750,00. 
c) R$ 4.820,00. 
d) R$ 3.540,00. 

 

48. O volume de uma pirâmide de altura 18 cm, cujo polígono 
da base é um trapézio isósceles de lados 5 cm, 5 cm, 6 cm, 
12 cm é: 
a) 108 cm³. 
b) 312 cm³. 
c) 216 cm³. 
d) 361 cm³. 

 

49. O capital de R$ 100.000,00 foi aplicado a uma taxa de 12% 
ao ano, a juros compostos durante três anos. Sendo assim, 
qual o montante aproximado no final da aplicação? 
a) R$ 150.982,60. 
b) R$ 120.568,20. 
c) R$ 140.492,80. 
d) R$ 130.342,50. 

 

50. No Natal, o dono de uma empresa resolve premiar 3 
funcionários que tiveram o menor número de faltas 
durante o ano. Para isso, reparte R$ 52.000,00 em partes 
inversamente proporcionais ao número de faltas deles. 
Selecionou-se os 3 menos faltosos: Flávio, com duas faltas, 
Diogo com 4 e Rogério com 3. Diante disso, classifique os 
itens abaixo em V(verdadeiro) e F(falso), e indique a 
alternativa que os relaciona corretamente: 

I. Flávio recebeu R$ 18.000,00. 
II. Diogo recebeu R$ 12.000,00 a menos que Flávio. 

III. Rogério recebeu R$ 4.000,00 a mais que Diogo. 
IV. Flávio recebeu R$ 8.000,00 a menos que Rodrigo. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




