
ConCurso PúbliCo

022. Prova objetiva

EsPECialista Em saúdE i – médiCo aCuPunturista

 Você recebeu sua folha de respostas e este caderno 
contendo 50 questões objetivas.

 Confira seu nome e número de inscrição impressos na 
capa deste caderno.

 Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta 
que você considera correta.

 Responda a todas as questões.

 Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no 
verso desta página, a letra correspondente à alternativa 
que você escolheu.

 Transcreva para a folha de respostas, com caneta de 
tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha 
intermediária de respostas.

 A duração da prova é de 3 horas.

 A saída do candidato da sala será permitida após 
transcorrida a metade do tempo de duração da prova.

 Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e 
este caderno, podendo destacar esta capa para futura 
conferência com o gabarito a ser divulgado.

aguardE a ordEm do fisCal Para abrir EstE CadErno dE quEstõEs.

01.04.2012



Folha intermediária de resPostas
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CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 
01 a 06.

Recorde de impostos

A parcela da renda nacional repassada ao setor público na 
forma de tributos foi, no ano passado, a maior da história. Embora 
as estatísticas completas da arrecadação da União, dos estados e 
municípios apenas venham a ser conhecidas em meados do ano, 
é razoável estimar que a carga tributária terá subido de 33,56% 
do PIB, em 2010, para mais de 35%, em 2011. Isto é, seguidos 
os critérios oficiais de cálculo, as receitas federais terão crescido 
a um ritmo quatro vezes maior que o do PIB.

A arrecadação federal representa cerca de 70% da carga tri-
butária, cujo aumento em 2011 foi carreado quase integralmente 
para a União. A carga era de 26,6% do PIB em 1995, primeiro 
ano do governo de Fernando Henrique Cardoso. Estava em 
31,4% no primeiro ano de Luiz Inácio Lula da Silva. Aumentou, 
portanto, ao menos 30%, desde a estabilização econômica, como 
proporção do PIB.

O governo pode argumentar que a escalada não se deveu à 
imposição de mais tributos ou a incrementos de alíquotas, afora 
o caso de alguns impostos regulatórios. Poderá também dizer que 
ocorreram reduções de impostos para alguns setores. Ou que parte 
da receita extra veio de renegociações de débitos. Por fim, lembrar 
que a formalização de negócios e empregos destinou mais recursos 
para as arcas do fisco. Embora esses argumentos correspondam 
à realidade, não se pode deduzir que seja apropriada a elevação 
da carga. O aumento é ainda mais impróprio se considerados os 
usos da receita extra.

O governo federal, sem dúvida, poupou mais, aumentando o 
superavit primário. A dívida pública também diminuiu em 2011. 
Mas esse resultado se deveu em grande parte ao aumento da receita 
e à redução da despesa em itens essenciais, como o investimento 
público. A União evita a elevação de seu endividamento ao custo 
de extrair mais recursos da sociedade e de reduzir sua contribuição 
ao aumento da produtividade, por conter gastos com melhoria da 
infraestrutura. Além do emprego sofrível do aumento de receita, 
ressalte-se que o presente nível da carga tributária prejudica o bem- 
-estar da população e a competitividade das empresas no mercado 
mundial, pois encarece produtos e serviços do país. Resumindo: 
o vórtice voraz do fisco tem de parar de girar.

(Folha de S.Paulo, 07.01.2012. Adaptado)

01. De acordo com o texto, o governo pode argumentar que

(A) a carga tributária brasileira está descendente desde o 
governo Lula.

(B) no primeiro ano de governo de Fernando Henrique 
Cardoso, a carga tributária era maior que a atual.

(C) 30% da arrecadação são destinados aos gastos com 
infraestrutura e aumento do superavit.

(D) a carga tributária brasileira não cresceu nas últimas 
décadas. Houve apenas supressão da arrecadação.

(E) a elevação da carga tem como um dos fatores o aumento 
nos postos de trabalho.

02. No trecho – Embora as estatísticas completas da arrecadação 
de União, estados e municípios apenas venham a ser conhe-
cidas em meados do ano, é razoável estimar (...), – o termo 
em destaque pode ser substituído, sem acarretar alteração de 
sentido, por

(A) Entretanto.

(B) Contudo.

(C) Conquanto.

(D) Todavia.

(E) No entanto.

03. Após uma leitura atenta dos dados fornecidos no texto, é 
possível afirmar que

(A) as receitas do governo federal retraíram se comparadas 
à criação de empregos.

(B) a arrecadação federal representa mais de dois terços da 
carga tributária brasileira.

(C) a constante ampliação da carga tributária impulsiona a 
competitividade da atividade produtiva.

(D) a economia cresceu quatro vezes se comparada aos 
governos anteriores.

(E) as receitas dos estados compõem mais da metade da carga 
tributária da arrecadação federal.

04. Em – ... o vórtice voraz do fisco tem de parar de girar. – o 
termo em destaque pode ser substituído, sem alteração de 
sentido, por

(A) imposto.

(B) sistema.

(C) maquinário.

(D) turbilhão.

(E) princípio.

05. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – Poderá também 
dizer que ocorreram reduções de impostos para alguns setores. 
– reescrito de acordo com a norma-padrão e sem alteração de 
sentido.

(A) Poderá também dizer que houve reduções de impostos 
para alguns setores.

(B) Poderá também dizer que ocorrera reduções de impostos 
para alguns setores.

(C) Poderá também dizer que houveram reduções de impostos 
para alguns setores.

(D) Poderá também dizer que ocorrerão reduções de impostos 
para alguns setores.

(E) Poderá também dizer que haveria reduções de impostos 
para alguns setores.
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06. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – A parcela da 
renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos 
foi, no ano passado, a maior da história. – reescrito e pontuado 
de acordo com a norma-padrão e sem alteração de sentido.
(A) No ano passado: a parcela da renda nacional repassada ao 

setor público na forma de tributos foi, a maior da história.
(B) A parcela da renda nacional repassada ao setor público; 

na forma de tributos foi: no ano passado, a maior da 
história.

(C) No ano passado, a parcela da renda nacional repassada ao 
setor público na forma de tributos foi, a maior da história.

(D) No ano passado, a parcela da renda nacional, repassada 
ao setor público na forma de tributos, foi a maior da 
história.

(E) A parcela da renda nacional, foi a maior da história, 
repassada no ano passado, ao setor público: na forma de 
tributos?

Leia a tira a seguir para responder às questões de números 07 e 08.

VOCÊ TEM
UMA COLEÇÃO

DE QUADRINHOS
FANTÁSTICA,

CHARLIE BROWN.

“ ” “
” “ ” “

”

GUERRA REVOLUCIONÁRIA , GUERRA
DE 1812 , GUERRA CIVIL , PRIMEIRA
GUERRA MUNDIAL EM QUADRINHOS .

A

“ ”
“ ”

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL ,
GUERRA COREANA ...

A PRÓXIMA EDIÇÃO QUE
REALMENTE ME PREOCUPA...

(htt://tiras-snoopy.blogspot.com. Adaptado)

07. De acordo com o quadrinho, é possível afirmar que
(A) a coleção de Charlie Brown não segue uma linha temática 

específica, pois não há relação entre os títulos.
(B) o amigo de Charlie Brown fica aturdido com os títulos 

cômicos dos quadrinhos da coleção.
(C) o amigo de Charlie Brown fica preocupado com a pos-

sibilidade de haver uma próxima edição fantástica.
(D) o amigo de Charlie Brown tece comentário aviltante 

diante da qualidade da coleção de quadrinhos.
(E) Charlie Brown preocupa-se com uma próxima eventual 

guerra que possa vir a ocorrer.

08. Assinale a alternativa correta para a fala do último quadrinho 
que mantenha a norma-padrão e não acarrete mudança de 
sentido.
(A) Preocupe-me, realmente, a próxima edição.
(B) Realmente, preocupa-te a próxima edição.
(C) Preocupa-me, realmente, a próxima edição.
(D) Me preocupa, realmente, a próxima edição.
(E) Realmente, a próxima edição preocupara a mim.

Leia o poema a seguir para responder às questões de números 
09 e 10.

Imagem

Uma pobre velhinha franzida e amarela
sentou-se num banco, em Paris.
A tarde cinzenta andava atrás dela
como um triste gato de feltro e flanela,
igualmente exausta e infeliz.
Entretanto, aquela cidade, aquela
é a maior do mundo, segundo se diz.
E não só maior – mas alegre e bela:
é a cidade chamada Paris.
(...)
Nas mãos, uma chave – de que bairro, viela,
Porta, corredor, mansarda, cancela? –
Com um desenho de flor-de-lis.

(Cecília Meireles, Poesias Completas – Viagem, 1939)

09. De acordo com o poema, é possível afirmar que

(A) a velhinha e o clima vespertino não combinavam com a 
imagem que se faz da cidade de Paris.

(B) a riqueza da cidade é evidente por meio da descrição que 
é feita da velhinha no banco.

(C) havia, na cidade de Paris, uma velhinha que aparentava 
jovialidade e ter saúde.

(D) a cidade de Paris não é apenas maior que as outras mas 
é também a mais soberba e mais ilustrada.

(E) havia um gato próximo a uma senhora que estava sentada 
num banco em uma praça na cidade de Paris.

10. Assinale a alternativa que apresenta o termo em destaque com 
o mesmo sentido atribuído na poesia.

(A) Se a apólice não for paga, a empresa cancela o seguro.

(B) A viela mais charmosa de Paris é a Chevalier de la Barre.

(C) Aquele não era o mesmo corredor que havia vencido a 
maratona do ano anterior.

(D) Cada time de nossa cidade ficou em uma chave diferente.

(E) O banco quebrou por ingerência e todos do mercado 
financeiro ficaram preocupadíssimos.
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PoLítica de saúde

11. Assinale a alternativa correta.

(A) Um dos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) é a 
identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 
determinantes da saúde.

(B) No âmbito do SUS, as ações em saúde do trabalhador 
estão focadas nos procedimentos de vacinação, particu-
larmente a antitetânica.

(C) A vigilância epidemiológica, sob a tutela do SUS, com-
preende o conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir 
ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e 
circulação de bens e da prestação de serviços de interesse 
da saúde.

(D) Conforme consta dos Princípios e Diretrizes do SUS, a 
universalidade de acesso aos serviços de saúde ocorre 
essencialmente na atenção básica, preservando os outros 
níveis de atenção do uso abusivo e desnecessário.

(E) Está restrita ao âmbito do SUS a organização das ações e 
serviços de saúde de forma regionalizada e hierarquizada, 
em níveis de complexidade crescente, dispensando-se 
dessa obrigação a iniciativa privada cuja participação é 
complementar.

12. Uma combinação de critérios define o repasse regular e au-
tomático de recursos para a cobertura de ações de serviços 
de saúde nos municípios. Dois deles são

(A) o perfil epidemiológico da população e a taxa de morta-
lidade nos últimos 2 anos.

(B) o perfil demográfico da região e o número de afastamen-
tos previdenciários.

(C) o perfil demográfico da região e o perfil epidemiológico 
da população a ser coberta.

(D) o número de nascidos vivos e a constituição do conselho 
de saúde local.

(E) a constituição do conselho e da conferência de saúde, 
com participação de representantes da câmara municipal, 
hospitais, entidades religiosas e filantrópicas.

13. Segundo a Constituição Federal do Brasil,

(A) a assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

(B) as instituições privadas poderão participar de forma com-
plementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

(C) o auxílio ou subvenção de recursos públicos para as 
instituições privadas com fins lucrativos só podem ser 
repassados mediante licitação pública.

(D) as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos não 
podem realizar convênio ou contrato direto com o SUS, 
sendo necessária a intermediação da Previdência Social.

(E) cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego regulamentar 
a assistência à saúde do trabalhador.

14. A atenção básica no SUS, em relação à saúde, é caracterizada 
pelo desenvolvimento de um conjunto de ações, no âmbito 
individual e coletivo, de

 I. promoção;
 II. proteção;
 III. prevenção de agravos;
 IV. diagnóstico;
 V. tratamento;
 VI. reabilitação.

Está correto o contido em

(A) I e II, apenas.

(B) I, II e VI, apenas.

(C) III, IV e V, apenas.

(D) IV, V e VI, apenas.

(E) I, II, III, IV, V e VI.

15. O Conselho de Saúde, um instrumento de participação popular 
e controle social na gestão dos recursos municipais de saúde,

(A) resultou de reivindicação dos movimentos médicos da 
década de 1950.

(B) tem sua origem ligada ao movimento de reforma sanitária 
e à VIII Conferência Nacional de Saúde.

(C) foi implantado no Estado Novo na década de 1940.

(D) foi imposto, por negociação coletiva, pelo movimento 
sindical na década de 1970.

(E) foi criado em 1990 para controlar as despesas hospitalares 
dos governos municipais.

16. Entre os sistemas e bases de dados do Ministério da Saúde 
que devem incorporar informações de interesse da Saúde do 
Trabalhador estão:

 I. Sistema de Informações de Mortalidade (SIM);
 II. Sistema de Informações Geográficas (SIG);
 III. Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB);
 IV. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS);
 V. Sistema de Registros de Planos ou Seguros de Saúde 

(RPS).

Está correto apenas o contido em

(A) I e II.

(B) III e IV.

(C) IV e V.

(D) I, III e IV.

(E) II, III e V.
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17. São indicadores de saúde:
 I. aqueles que tentam traduzir a saúde ou sua falta em um 

grupo populacional. Exemplo: a razão de mortalidade 
proporcional;

 II. aqueles que se referem às condições do meio e que têm 
influência sobre a saúde. Exemplo: saneamento básico;

 III. aqueles que procuram medir os recursos materiais e 
humanos relacionados às atividades de saúde. Exemplo: 
número de unidades básicas de saúde.

Está correto o contido em
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

18. A Atenção Básica

(A) não tem definidas áreas estratégicas de atuação em razão 
de sua disseminação por todo o território nacional.

(B) não se integra com os instrumentos de vigilância à saúde 
por sua característica de microcapilaridade funcional.

(C) tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para 
sua organização, de acordo com os preceitos do SUS.

(D) foi idealizada exclusivamente para reduzir a demanda 
para o nível terciário de atendimento, correspondente 
ao de alta complexidade.

(E) por sua universalidade, deve ter o planejamento e a progra-
mação centralizados, sem vínculos com bases territoriais.

19. No preenchimento da Declaração de Óbito,

(A) não é obrigatório o registro da causa do óbito para os 
casos de crianças menores de 6 meses.

(B) as circunstâncias do acidente ou violência que produzi-
ram a lesão fatal não podem ser consideradas como causa 
básica.

(C) a causa básica não precisa ser, necessariamente, associada 
diretamente à morte.

(D) a causa básica é a doença ou lesão que iniciou a cadeia de 
acontecimentos patológicos que conduziram diretamente 
à morte.

(E) para óbitos naturais ocorridos em estabelecimentos de 
saúde, a 1.ª das quatro vias obrigatórias é entregue aos 
familiares para a obtenção da certidão de óbito.

20. A notificação compulsória de doenças, segundo o Ministério 
da Saúde, é obrigatória
(A) apenas para os médicos.
(B) apenas para os médicos de qualquer serviço público de saúde.
(C) apenas para os funcionários de unidades de vigilância 

epidemiológica.
(D) para qualquer cidadão comum.
(E) para todos os profissionais de saúde, como médicos, en-

fermeiros, odontólogos, médicos veterinários, biólogos, 
biomédicos e farmacêuticos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. O consumo excessivo de bebida alcóolica pode provocar um 
quadro de euforia e alegria, seguidas por depressão, conforme 
aumento da dose e tempo de ingestão do álcool. Com base nos 
aspectos da relação Yin e Yang, podemos explicar o processo 
descrito mediante o conceito de

(A) oposição.

(B) interdependência.

(C) intertransformação.

(D) consumo mútuo.

(E) geração.

22. Considere as condições descritas a seguir.
 I. Água, rim, salgado, preto e osso.
 II. Madeira, fígado, ácido, verde e tendões.
 III. Fogo, coração, amargo, vermelho e saliva.
 IV. Terra, baço, doce, amarelo e suor.
 V. Metal, pulmão, picante, branco e pelos.
Correspondem integralmente à Teoria dos 5 elementos apenas

(A) I, II e III.

(B) I, II e IV.

(C) I, II e V.

(D) II, III e IV.

(E) II, III e V.

23. As emoções são consideradas fatores de adoecimento impor-
tantes na teoria da Medicina Tradicional Chinesa e causam 
alterações relevantes. Com relação ao tema, assinale a alter-
nativa correta.

(A) Um indivíduo propenso a ter explosões de fúria mani-
festaria uma dispersão do Qi do Coração (Xin).

(B) Um indivíduo propenso a ter alegria excessiva mani-
festaria uma estagnação de Qi e enfraqueceria o Baço-
-Pâncreas (Pi).

(C) Um indivíduo propenso a ter medo e insegurança mani-
festaria um fluxo inverso de Qi do Rim (Shen).

(D) Um indivíduo propenso a permanecer pensativo e preocu-
pado manifestaria um enfraquecimento do Qi do Fígado 
(Gan).

(E) Um indivíduo propenso a ter melancolia e tristeza ma-
nifestaria o consumo do Qi do Pulmão (Fei).
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24. Paciente com 25 anos, sexo masculino, procura acupunturista 
com quadro de asma cuja dispneia piora à noite e com frequência 
maior de crises no inverno. Refere também episódios de tosse há  
8 meses, com muco branco. Relata que os sintomas melhoram 
com uso de corticosteroides prescritos pelo clínico geral. Ao 
exame: tez pálida e pulso profundo. 

Com base na Teoria dos 8 Princípios, assinale a alternativa 
que contém as características da patologia.

(A) Yin, deficiência, calor e exterior.

(B) Yin, deficiência, frio e interior.

(C) Yin, excesso, frio e interior.

(D) Yang, deficiência, calor e exterior.

(E) Yang, excesso, frio e interior.

25. Paciente de 16 anos, sexo masculino, procurou médico acu-
punturista apresentando úlceras gengivais de difícil cica-
trização acompanhadas de sangramento gengival. Sua mãe 
relata ter levado o adolescente a vários médicos na tentativa 
de solucionar os episódios de inquietude, riso descontrolado 
e fala incessante do paciente. O fator patogênico envolvido 
na gênese dos sintomas é:

(A) fogo.

(B) calor.

(C) secura.

(D) umidade.

(E) frio.

26. Os pontos-fonte ou pontos de acupuntura Yuan são importantes 
pontos para normalizar a função dos Zang-Fu (Órgãos – Vís-
ceras). São considerados pontos-fonte todos os contidos em:

(A) P7, C6, CS6 (PC6), BP4, B64.

(B) P9, C7, CS6 (PC6), BP4, IG4.

(C) P7, C6, CS7 (PC7), BP3, B64.

(D) P9, C7, CS7 (PC7), BP3, ID4.

(E) R3, C6, CS6 (PC6), BP4, VB40.

27. O Esquema a seguir ilustra a circulação de Qi (energia) no 
sentido horário, denominada grande circulação de Qi (ener-
gia), que é feito no período de 24 horas. 

1-3h 3-5h 5-7h 7-9h 9-11h 11-13h

23-1h

X

Z TA Y

BP C

21-23h 19-21h 17-19h 15-17h 13-15h

Assinale a alternativa que apresenta corretamente os órgãos 
ou vísceras localizados nos pontos “X”, “Y” e “Z”.

(A) Pulmão (P); Intestino Delgado (ID); Circulação – Sexo 
(CS).

(B) Pulmão (P); Bexiga (B); Circulação – Sexo (CS).

(C) Pulmão (P); Bexiga (B); Vesícula Biliar (VB).

(D) Fígado (F); Bexiga (B); Pulmão (P).

(E) Fígado (F); Intestino Delgado (ID); Vesícula Biliar (VB).

28. A Moxaterapia é uma técnica que consiste em aquecer os 
pontos de acupuntura pela queima de ervas medicinais. A 
esse respeito, considere as afirmações a seguir.
 I. O alcance maior da terapia pela moxabustão é prevenir o 

organismo da penetração de Xie Qi (energias perversas) 
frio e secura.

 II. A aplicação de moxabustão tem a finalidade de aquecer 
o Qi (energia) e o Xue (sangue) dos Jing Luo (canais de 
energia principais) sem afetar os canais de energia secun-
dários.

 III. A moxaterapia é um método para tonificar o Qi (energia) 
e/ou o Yang.

 IV. São empregos corretos da moxaterapia o aquecimento 
do ponto VC12 (Zhongwan) em casos de obesidade e R3 
(Taixi) nos casos de dismenorreia e infertilidade.

 V. Duas técnicas são descritas para aplicação da moxaterapia: 
direta e indireta. No método indireto, podem ser dispostos 
entre a moxa e a pele do paciente rodelas de gengibre ou 
de alho ou sal grosso com objetivo de se obter uma ação 
coadjuvante e sinérgica ao efeito da moxabustão.

Está correto apenas o contido em

(A) I, II e III.

(B) I, II e IV.

(C) I, III e IV.

(D) I, IV e V.

(E) III, IV e V.
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29. Qual meridiano principal é representado na figura apresentada 
a seguir e quantos pontos compõem o trajeto externo desse 
meridiano?

(A) Meridiano principal da Vesícula Biliar (VB); possui  
44 pontos.

(B) Meridiano principal da Vesícula Biliar (VB); possui  
45 pontos.

(C) Meridiano principal do Baço-Pâncreas (BP); possui  
21 pontos.

(D) Meridiano principal do Estômago (E); possui 45 pontos.

(E) Meridiano principal do Estômago (E); possui 44 pontos.

30. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o ponto 
localizado no centro de uma depressão situada anterior e 
inferiormente ao maléolo lateral, em uma intersecção de duas 
linhas seguindo a borda anterior e inferior do maléolo lateral, 
localizado no músculo extensor curto dos dedos.

(A) BP5 (Shangqiu).

(B) VB40 (Qiuxu).

(C) E42 (Chongyang).

(D) B60 (Kunlun).

(E) R3 (Taixi).

31. O ponto extra localizado na borda posterior do processo 
mastoide entre os pontos VB20 (Fengchi) e TA17 (Yifeng), 
com indicação para tratar insônia, depressão, tontura, vertigem 
e agitação mental é

(A) Bitong (M-CP-14).

(B) Anmian (M-CP-54).

(C) Taiyang (M-CP-9).

(D) Yintang (M-CP- 3).

(E) Sishencong (M-CP-1).

32. Os pontos de reunião ou influência são pontos de acupuntura 
com indicações para auxiliar no tratamento de sistemas ou 
estruturas. Com relação ao tema, assinale a alternativa correta.

(A) VB39 é o ponto de influência dos ossos e VB34 o ponto 
de influência  dos tendões.

(B) P9 é o ponto de influência dos vasos e VC17 o ponto de 
influência das vísceras.

(C) VC12 é o ponto de influência dos órgãos e F13 o ponto 
de influência das vísceras.

(D) B17 é o ponto de influência do sangue e B11 o ponto de 
influência dos ossos.

(E) VB34 é o ponto de influência dos tendões e B17 o ponto 
de influência dos ossos.

33. Considere as condições descritas a seguir:
 I. sudorese noturna;
 II. língua vermelha;
 III. transpiração espontânea;
 IV. rubor malar;
 V. pulso lento.

Estão relacionadas com quadro de deficiência de Yin apenas

(A) I, II e IV.

(B) I, II e V.

(C) I, IV e V.

(D) II, III e IV.

(E) III, IV e V.
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34. Com relação ao mecanismo de ação da acupuntura, assinale 
a alternativa correta.

(A) Nos seres humanos em que a dor foi aliviada por meio 
da acupuntura, observou-se diminuição dos níveis de 
β-endorfinas no líquido cérebro-espinhal.

(B) A analgesia induzida pela acupuntura pode ser bloqueada 
ou revertida pela substância naloxona, demonstrando, 
assim, que seu mecanismo é opioidérgico.

(C) Os experimentos demonstraram que a acupuntura é eficaz 
quando aplicada em uma área cujo suprimento nervoso 
tenha sido bloqueado por anestesia local.

(D) A sensibilidade dolorosa que acompanha o tratamento 
por acupuntura é o resultado do estímulo da fibras A-β.

(E) Os sinais da inserção da agulha de acupuntura geram 
atividades neuronais somente periféricas.

35. Paciente de 55 anos, sexo feminino, aposentada, chega ao 
consultório do acupunturista queixando-se de dor na face 
lateral da perna direita com irradiação para o dorso do pé há 
1 ano. Relata também ser portadora de enxaqueca. Nega insô-
nia e seu marido relata que está mais irritada que o habitual. 
Na palpação, os pontos VB41, VB43 e TA5 estão dolorosos. 
Trata-se de uma afecção do meridiano ou canal de energia

(A) Shao Yang.

(B) Yang Qiao Mai.

(C) Tendineo-muscular do Triplo Aquecedor (TA).

(D) Yang Ming.

(E) Tendineo-muscular da Vesícula Biliar (VB).

36. Um homem com 45 anos procura tratamento de acupuntura 
com queixa de dor lombar, com sensação de rigidez, que se 
iniciou há 2 meses. No exame físico, observa-se aumento da 
flexão da região dorsal e discreto tremor de mãos. Refere que 
no dia anterior apresentou febre acompanhada de calafrios.  
A ressonância magnética não revelou anormalidades.

Considerando os vasos maravilhosos ou curiosos, assinale 
a alternativa que apresenta o tratamento correto para esse 
paciente.

(A) Dai Mai – VB41 e TA5.

(B) Dai Mai – ID3 e B62.

(C) Du Mai – ID3 e B62.

(D) Du Mai – VB41 e TA5.

(E) Du Mai – ID3 e VB41.

37. Os Meridianos Tendineo-Muscular (MTM) são extremamente 
importantes para o tratamento dos problemas musculoes-
queléticos e da Síndrome da Obstrução Dolorosa (Bi). Com 
relação ao assunto, considere as informações contidas nos 
ítens a seguir.
 I. Estão localizados na superfície da pele e são divididos 

em seguimentos longitudinais, cada um sob a influência 
de um dos 12 Meridianos Principais (Jing Luo).

 II. Não pertencem ao sistema de Meridianos Principais (Jing 
Luo ), não apresentam relações exterior/interior, cada 
meridiano possui um ponto de abertura e são reservatórios 
de Qi (energia).

 III. São meridianos que estão na superfície do corpo e seguem 
os contornos dos músculos principais que sobrepõem os 
Meridianos Principais (Jing Luo ).

 IV. Não se conectam aos órgãos internos (Zang Fu) e se 
originam nas extremidades.

 V. Os MTM Yin e Yang dos membros inferiores se encontram 
nos pontos de reunião VC3 (Zhongji) e ID18 (Quanliao), 
respectivamente.

Estão relacionadas com os Meridianos Tendino-Musculares 
(MTM) apenas apenas as informações contidas em

(A) I, II e IV.

(B) I, II e V.

(C) I, IV e V.

(D) II, III e IV.

(E) III, IV e V.

38. Paciente do sexo masculino, 72 anos, procura acupunturista 
com quadro de tosse produtiva com expectoração profusa e 
aquosa e dispneia há 2 dias. Ao exame, o revestimento da 
língua é pegajoso e espesso e o pulso deslizante. Queixa-se 
que sempre tem inchaços nas pernas, diarreia e sente muito 
cansaço. Nesse caso, está indicado:

(A) tratar primeiro a raiz: tonificar o Qi (energia) do Baço-
-Pâncreas (Pi) e posteriormente tratar a manifestação: 
eliminar o frio do Pulmão (Fei).

(B) tratar primeiro a manifestação: circular o sangue (Xue) 
do Fígado (Gan) e depois tratar a raiz: tonificar o Qi 
(energia) do Pulmão (Fei).

(C) tratar somente a raiz: tonificar e aquecer o Baço-Pân-
creas (Pi).

(D) tratar primeiro a manifestação: eliminar a mucosida-
de do Pulmão (Fei) e depois tratar a raiz: tonificar o  
Qi (energia) do Baço-Pâncreas (Pi).

(E) tratar a raiz e a manifestação simultaneamente: tonificar 
o Qi (energia) do Pulmão (Fei) e expulsar o frio.
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39. Quando os pulsos Cun, Guan e Chi (distal – médio – proximal) 
estiverem fracos ou difíceis de palpar e em desacordo com o 
quadro clínico, o acupunturista deverá pensar:

(A) Poderá haver uma variação anatômica da artéria radial e, 
portanto, haverá necessidade de se abarcar o punho com 
a mão e procurar o trajeto da artéria radial.

(B) Nas quatro estações do ano, as variações que ocorrem no 
Qi (energia) celeste e no Qi (energia) terrestre influen-
ciam o homem, sendo que o Qi (energia) deste também 
sofre essas variações que são anormais e podem ser 
detectadas no pulso.

(C) Se o paciente for do sexo feminino, de modo geral, a 
pulsação é naturalmente menos forte e mais macia e suave 
do que a dos homens e do lado esquerdo é levemente 
mais forte do que no lado direito.

(D) Nos indivíduos de pequena estatura, o pulso é mais curto, 
nos indivíduos magros, é mais profundo (por ser mais 
Yin) e nos obesos, mais superficial (por ser mais Yang).

(E) Nas pessoas idosas ou em adultos jovens de constituição 
fraca (tipo franzino), a pulsação é mais profunda e mais 
fraca que o normal, mantendo a relação de 2:1 entre a 
pulsação e a respiração.

40. Diante de um paciente com diagnóstico de deficiência de Yin 
do Rim (Shen) e do Fígado (Gan), assinale a alternativa que 
corresponde ao tratamento correto utilizando os pontos Shu 
dorsais e Mu frontais.

(A) B23, VB25, B18 e F14.

(B) B20, F13, B15 e VC14.

(C) B23, R3, B18 e F13.

(D) B20, VB25, B15 e F14.

(E) B23, VC4, B20 e F13.

Considere o quadro clínico a seguir para responder às questões 
de números 41 e 42.

Paciente, sexo feminino, 34 anos, procura médico acupun-
turista com história de menstruações escassas de cor pálida, com 
intervalos de aproximadamente 60 dias, indolores, queda de cabe-
lo, olhos e garganta secos, transpiração intensa à noite, dor lombar 
ocasional e tentativa infrutífera de engravidar nos últimos 2 anos. 
Pulso filiforme e rápido, língua vermelho-pálido. Foi descartada 
hipótese de gestação atual, obstrução tubária ou outras anomalias 
anatômicas do aparelho genital feminino pelo ginecologista.

41. O padrão de desarmonia para o caso corresponde à

(A) Estagnação de Qi do Fígado (Gan) e Deficiência de Yang 
do Baço-Pâncreas (Pi).

(B) Deficiência de Yin do Rim (Shen) e Deficiência do Xue 
(sangue) do Fígado (Gan).

(C) Deficiência de Xue (sangue) do Fígado (Gan) e Deficiên-
cia de Yin do Coração (Xin).

(D) Deficiência de Yin do Rim (Shen) e do Pulmão (Fei).

(E) Deficiência de Xue (sangue) do Fígado (Gan) e Defi-
ciência de Yang do Rim (Shen).

42. Para tratar o quadro de infertilidade, o acupunturista deverá 
utilizar os seguintes meridianos curiosos ou maravilhosos:

(A) Yang Qiao Mai e Yang Wei Mai.

(B) Yin Qiao Mai e Yin Wei Mai.

(C) Du Mai e Dai Mai.

(D) Ren Mai e Chong Mai.

(E) Ren Mai e Dai Mai.

43. Paciente de 35 anos apresenta dor localizada na região lateral 
do cotovelo há 2 meses, com piora aos movimentos de pro-
nação e supinação do antebraço e com a flexão e extensão do 
cotovelo. Assinale a alternativa que contém a combinação de 
pontos mais indicados para o tratamento.

(A) Pontos locais: IG11, IG10, IG12; pontos a distância: IG4, 
P7, VB34.

(B) Pontos locais: IG11, C3, IG12; pontos a distância: IG4, 
BP8, C6.

(C) Pontos locais: C3, ID8, TA10; pontos a distância: ID3, 
CS6, C6.

(D) Pontos locais: IG11, IG10, TA11; pontos a distância: R3, 
IG4, P7.

(E) Pontos locais: C3, ID8, IG11; pontos a distância: IG4, 
ID3, VB34.

44. Mulher de 56 anos procura atendimento médico com queixa 
de cansaço, inapetência e diarreia crônica. Sente dor em peso 
por todo o corpo e sensação de frio nas extremidades. Ao 
exame: pulso profundo, fraco e lento e língua pálida e aumen-
tada com saburra branca pegajosa. Com base nos conceitos 
da Medicina Chinesa, qual seria a disfunção relacionada ao 
caso da paciente?

(A) Deficiência de Yang do Pulmão (Fei).

(B) Deficiência de Yang do Rim (Shen).

(C) Deficiência de Yin do Rim (Shen).

(D) Deficiência de Yin do Baço-Pâncreas (Pi).

(E) Deficiência de Yang do Baço-Pâncreas (Pi).

45. Com relação à hipermese gravídica, é correto afirmar que

(A) ocorre por dissonância energética entre o Qi do Coração 
(Xin) e do Baço-Pâncreas (Pi).

(B) a deficiência do sistema Baço-Pâncreas (Pi) – Estôma-
go (Wei) prejudica a função de digestão, assimilação e 
ascenção do Qi do Baço-Pâncreas (Pi).

(C) pode ser causada por estagnação do Qi do Baço-Pâncreas 
(Pi), que leva à estagnação de Qi do Fígado (Gan).

(D) estará acompanhada de língua aumentada de tamanho, 
coloração purpúrea e com pontos purpúreos na ponta da 
língua.

(E) o tratamento consiste em harmonizar a estagnação de 
Qi do Fígado (Gan) com B18 e F14 e utilizar E44 para 
harmonizar e circular o Qi do Estômago (Wei).
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46. Paciente de 10 anos, sexo masculino, é trazido ao acupuntu-
rista pela mãe, devido a enurese noturna e episódios frequentes 
de amidalite. Seu pai também refere que seu desempenho 
escolar é baixo e que nasceu com pé torto congênito. O pulso 
é profundo e fraco. Trata-se de um caso de

(A) Vazio de Qi do Rim (Shen) e Plenitude do Aquecedor 
Inferior.

(B) Vazio de Qi do Rim (Shen) e quando ocorre penetração 
de frio perverso (Xie Qi ) pode ocorrer piora da enurese 
noturna.

(C) Deficiência do Aquecedor Inferior e Plenitude da Bexiga 
(Pangguang).

(D) Deficiência de Jing, pois, com a concentração do Yang 
durante a noite, o Yin perde ainda mais sua função de 
reter os líquidos.

(E) Plenitude do Aquecedor Inferior e Vazio da Bexiga 
(Pangguang).

47. Paciente de 50 anos com queixa de dificuldade de digestão, 
sensação de distensão abdominal, enjoo e sem vontade de 
se alimentar. Refere também sensação de membros e corpo 
pesados. Ao exame físico, observa-se face amarelada, febre e 
edema generalizado. Na palpação, observa-se um edema duro 
com sinal de Godet (cacifo) negativo. Nesse caso, podemos 
afirmar que se trata de uma quadro sindrômico de

(A) Estagnação de umidade calor.

(B) Plenitude de Água-Umidade.

(C) Vazio de Yang do Baço-Pâncreas (Pi).

(D) Vazio de Yang do Rim (Shen).

(E) Vazio de Yang do Coração (Xin).

48. Paciente de 18 anos, sexo feminino, vegetariana, procura 
acupunturista com quadro de choros fáceis, labilidade emocio-
nal, desânimo, fadiga, adinamia e leve irritabilidade, cãibras 
musculares e parestesia pelo corpo, intensificados no período 
pré-menstrual. A mãe da paciente refere que ela se encontra 
em rígido plano de dieta alimentar, na intenção de se tornar 
modelo. Ao exame, encontra-se com IMC= 18, língua de 
coloração mais pálida na raiz e avermelhada na ponta, com 
presença de pontos avermelhados, unhas quebradiças, cabe-
los ressecados e pulso profundo. Nesse caso, o tratamento 
principal consiste em

(A) tratar a estagnação do Fígado (Gan): CS6, C7, VC17, 
YINTANG e VG20.

(B) dispersar o Yang do Fígado (Gan): BP6, B32, VC3, TA8.

(C) circular a estagnação de Xue (sangue): B17, BP10, E36, 
IG4 e CS6.

(D) tonificar o sangue do Fígado (Gan): BP10, B17, B18, 
B20 e B23.

(E) tonificar o Yin do Rim (Shen): B23, VG4, R7, IG4.

49. Considere as condições descritas a seguir.

 I. Impulsionar a circulação de sangue (Xue).
 II. Transformar, distribuir e transportar nutrientes.
 III. Promover o metabolismo da água, distribuindo-a por todo 

organismo.
 IV. Enviar essência dos alimentos para baixo.
 V. Conservar sangue (Xue) circulando dentro dos vasos.

Estão relacionadas com as principais funções fisiológicas do 
Baço-Pâncreas (Pi) apenas

(A) I, II e III.

(B) I, II e V.

(C) II, III e IV.

(D) II, IV e V.

(E) II, III e V.

50. Uma paciente de 42 anos refere cefaleia crônica há mais de 
10 anos, que acomete a região temporal direita com irradiação 
para a nuca e olho direito; geralmente tem a sensação de que 
“o coração foi parar na cabeça” (SIC). A dor é acompanhada 
de tontura, enjoo, vômito, fotofobia e irritabilidade. Às vezes, 
a dor persiste por mais de dois dias e precisa se isolar em um 
quarto escuro para melhorar. Já fez uso de vários medicamen-
tos, como: dipirona, paracetamol, topiramato, naratriptano 
e rizatriptano, com pouca melhora. Nesse caso, o principal 
padrão de desarmonia e a melhor conduta terapêutica são, 
respectivamente,

(A) Deficiência do Xue (sangue) do Fígado (Gan): B18, F14, 
F3, BP10 e B17.

(B) Calor no Estômago (Wei): B21, F13, E42, E44 e VB14.

(C) Ascensão do Yang do Fígado (Gan): B18, F14, F3, VB20 
e VG20.

(D) Deficiência de Yin do Rim (Shen): B23, VB25, R3, BP6 
e VG20.

(E) Estagnação do Xue (sangue) do Fígado (Gan): B18, F13, 
F3, VB34 e TA5.






