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01. Ao escreverem o Texto 1, seus autores pretenderam:

Português
TEXTO 1

A)

(1)
Na literatura econômica, as teorias que procuram
entender a relação entre renda e saúde podem ser reunidas
em dois grupos: o primeiro apresenta uma série de estudos
que defendem que a renda causa a saúde. Na direção
oposta, o segundo busca entender como a saúde causa a
renda. Vejamos, aqui, os principais argumentos dos que se
posicionam no primeiro grupo.
(2)
Por um lado, defende-se que as pessoas com
maior renda têm maior possibilidade de adquirir bens e
serviços de saúde, tais como: consultas médicas,
medicamentos e planos de saúde. Dessa forma, as
pessoas mais ricas podem dispor de exames preventivos
e/ou, quando diagnosticada uma doença, podem ter acesso
ao tratamento necessário.
(3)
Por esse ponto de vista, o sistema público de
saúde no Brasil tem fundamental importância na tentativa
de redução das desigualdades do acesso à saúde. Esperase que o SUS, ao melhorar sua qualidade e eficácia, seja
benéfico a toda a população, principalmente aos mais
pobres, que são aparentemente os que mais necessitam do
serviço público de saúde.
(4)
Porém, mesmo supondo eficácia e qualidade do
SUS, a renda ainda pode continuar tendo influência sobre a
saúde pelo simples fato de que os pobres têm maior
probabilidade de sofrer choques negativos na saúde. Por
exemplo, com um maior nível de renda, as pessoas podem
adquirir bens básicos, como alimentos e, dessa forma,
reduzir ou erradicar a desnutrição e/ou a insegurança
alimentar. Assim, as políticas públicas de transferência de
renda melhorariam o estado de saúde dos indivíduos mais
pobres.
(5)
Outro argumento é que a renda afeta a saúde no
que respeita a boas condições de moradia, acesso à água
potável e ao esgotamento sanitário. É provável que as
pessoas mais pobres morem em lugares com condições
precárias de saneamento básico e que sejam mais
vulneráveis a doenças, principalmente as crianças.
(6)
Argumenta-se, igualmente, que, mesmo havendo
bens e serviços públicos de saúde, os pobres algumas vezes
não têm acesso a estes, já que moram distantes de hospitais,
sendo muito caro buscar ajuda quando aparecem as
enfermidades ou, até mesmo, na necessidade de um parto.
Logo, os pobres têm maior possibilidade de não terem
acesso a serviços preventivos de saúde e a tratamentos e,
portanto, de terem saúde precária. Neste caso, destaca-se o
importante papel do Programa Saúde da Família no que se
refere às questões mais básicas de saúde.
(7)
Por fim, argumenta-se que as pessoas com maior
renda têm maior nível de educação e informação e, com
isso, entendem a necessidade de hábitos saudáveis e
questões de higiene. A favor desse argumento há inúmeras
evidências mostrando que um dos principais determinantes
da saúde infantil é a escolaridade das mães.
(8)
Em suma, há diversos argumentos empregados na
defesa de que a renda causa a saúde. Mas a causalidade
também vai na outra direção, isto é, a saúde causa a renda.
[...]

B)
C)
D)
E)

criticar as teorias econômicas que buscam
explicar a relação existente entre renda e saúde.
defender a importância do SUS na tentativa de
reduzir as desigualdades do acesso à saúde.
apresentar argumentos que fundamentam certa
posição sobre a relação saúde x renda.
expor diversos argumentos em defesa da teoria
de que a saúde causa a renda.
informar aos leitores que há variados pontos de
vista no que tange à relação entre renda e saúde.

02. Analise as informações que se apresentam a seguir.
1)

2)

3)

4)

No que se refere à compreensão entre a relação
que há entre a renda e a saúde, existe, de fato,
total consenso.
É real a expectativa de que o SUS possa
melhorar como um todo, a fim de beneficiar a
população, em especial os mais pobres.
Ainda que o SUS seja um bom sistema de saúde,
a probabilidade de os pobres sofrerem choques
negativos na saúde é maior do que a dos ricos.
Diversos estudos evidenciam que o maior nível
de escolaridade das mães é fator determinante
para que seus filhos sejam mais saudáveis.

Dentre as informações dadas, estão presentes no Texto 1:
A) 1, 2, 3 e 4.
B) 1, 3 e 4, apenas.
C) 1 e 3, apenas.
D) 1 e 2, apenas.
E) 2, 3 e 4, apenas.

03. Alguns recursos linguísticos que contribuem para a
clareza do Texto 1 são:
1)

2)

3)

4)

explicitação, para o leitor, da organização do
texto, como no seguinte trecho: “Vejamos, aqui,
os principais argumentos dos que se posicionam
no primeiro grupo.” (1º parágrafo)
exemplificação, sempre que esclarecedora para o
leitor, como no seguinte trecho: “as pessoas com
maior renda têm maior possibilidade de adquirir
bens e serviços de saúde, tais como: consultas
médicas, medicamentos e planos de saúde.” (2º
parágrafo)
emprego de expressões que retomam porções
anteriores do texto, como no seguinte trecho:
“Por exemplo, com um maior nível de renda, as
pessoas podem adquirir bens básicos, como
alimentos e, dessa forma, reduzir ou erradicar a
desnutrição e/ou a insegurança alimentar.” (4º
parágrafo)
uso de conectivos que introduzem segmentos
conclusivos, como no seguinte trecho: “Logo, os
pobres têm maior possibilidade de não terem
acesso a serviços preventivos de saúde e a
tratamentos e, portanto, de terem saúde
precária.” (6º parágrafo)

Estão corretos:
A)
B)
C)
D)
E)

Anderson Moreira Aristides dos Santos, Paulo de Andrade Jacinto
e César Augusto Oviedo Tejada. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010141612012000200001. Acesso em 24/10/2013. Adaptado.

1, 2, 3 e 4.
2, 3 e 4, apenas.
1, 3 e 4, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 2 e 3, apenas.
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04. No trecho: “Porém, mesmo supondo eficácia e

07. “A renda causa a saúde.” / “A saúde causa a renda.”

qualidade do SUS, a renda ainda pode continuar tendo
influência sobre a saúde pelo simples fato [...].” (4º
parágrafo), o segmento destacado expressa uma
relação:

Observe, nesses trechos, a mudança de sentidos
provocada pela alteração na ordem dos elementos.
Assinale a alternativa na qual a mudança na ordem
dos elementos destacados também provocou
alteração no sentido dos enunciados.

A)
B)
C)
D)
E)

condicional
comparativa.
causal.
concessiva.
consecutiva.

A)

B)

05. Assinale a alternativa na qual o termo apresentado
entre parênteses é semanticamente equivalente ao
termo sublinhado.
A)
B)
C)
D)

E)

C)

Logo, os pobres têm maior possibilidade de terem
saúde precária (estável).
É provável que as pessoas mais pobres sejam
mais vulneráveis (suscetíveis) a doenças.
Com um maior nível de renda, as pessoas podem
reduzir ou erradicar (superar) a desnutrição.
Espera-se que o SUS, ao melhorar sua qualidade
e eficácia, seja benéfico (acessível) a toda a
população.
As pessoas mais ricas podem dispor de exames
preventivos (periódicos).

D)

E)

06. No que se refere a aspectos do léxico selecionado no
Texto 1, analise as proposições abaixo.
1)

2)

3)

4)

Com o conectivo utilizado para introduzir o 4º
parágrafo, os autores sinalizam uma mudança na
orientação argumentativa do texto.
O 5º parágrafo é introduzido com a expressão
“outro argumento”, a qual sinaliza que é a
primeira vez, no texto, que um argumento será
apresentado.
Com a expressão utilizada para introduzir o 7º
parágrafo, os autores sinalizam a proximidade da
conclusão do texto.
A expressão introdutória do 8º parágrafo indica
que os autores optaram por sintetizar, na
conclusão, as ideias expostas ao longo do texto.

08. Assinale a alternativa em que a concordância obedece
às regras da norma padrão da língua.
A)
B)
C)
D)
E)

Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

• Na direção oposta, o segundo busca entender
como a saúde causa a renda.
• O segundo, na direção oposta, busca entender
como a saúde causa a renda.
• Dessa forma, as pessoas mais ricas podem
dispor de exames preventivos.
• Dessa forma, as pessoas ricas podem dispor
mais de exames preventivos.
• Espera-se que o SUS, ao melhorar sua
qualidade e eficácia, seja benéfico a toda a
população.
• Espera-se que, ao melhorar sua qualidade e
eficácia, o SUS seja benéfico a toda a população.
• Os pobres têm maior possibilidade de não terem
acesso a serviços preventivos de saúde e a
tratamentos e, portanto, de terem saúde precária.
• Os pobres têm maior possibilidade de não terem
acesso a serviços preventivos de saúde e a
tratamentos e de terem, portanto, saúde precária.
• Mesmo supondo eficácia e qualidade do SUS, a
renda ainda pode continuar tendo influência
sobre a saúde.
• Mesmo supondo eficácia e qualidade do SUS, a
renda pode ainda continuar tendo influência
sobre a saúde.

1, 2, 3 e 4.
3, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 3 e 4, apenas.

Sempre haverá autores que defendem que a
renda causa a saúde.
Obviamente, não falta argumentos para defender
que a renda causa a saúde.
Já fazem muitos anos que se defende que a
renda causa a saúde.
Tem sido muito convincentes os argumentos a
favor de que a renda causa a saúde.
Quem de nós ousaremos negar que a renda
causa a saúde?

09. A palavra “saúde” não sofreu alteração a partir do
Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Com
esse Acordo, também não foi alterada a grafia de:
A)
B)
C)
D)
E)

feiúra.
européia.
extinguir.
vôo.
tranqüilo.
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TEXTO 2

Conhecimento Gerais de Saúde
]]

11. Segundo a Constituição Federal de 1988, é correto
afirmar que:
A)
B)

C)
D)
E)

A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
É permitida a destinação de recursos públicos
para auxílios ou subvenções às instituições
privadas com fins lucrativos.
As instituições privadas não podem participar do
Sistema Único de Saúde (SUS).
As instituições filantrópicas não podem participar
do SUS.
Somente serviços estatais poderão fazer parte do
SUS.

12. A Emenda Constitucional no. 29/2000 se refere ao(à):
A)
B)
C)
D)
E)

13. No âmbito do SUS, o “conjunto de ações e serviços de

Disponível em: http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0102311X2007000300002&script=sci_arttext. Acesso em 24/10/2013.

saúde articulados em níveis de complexidade
crescente, com a finalidade de garantir a integralidade
da assistência à saúde” é denominado de:

10. O Texto 2 autoriza o leitor a concluir que:
A)

B)

C)
D)

E)

criação da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA).
criação da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS).
criação da profissão do Agente Comunitário de
Saúde.
extinção do Instituto Nacional de Assistência
Médica da Previdência Social (INAMPS).
financiamento das ações e serviços públicos de
saúde.

A)
B)
C)
D)
E)

a AIDS tem sido considerada uma doença restrita
à população negra, sendo prevalente nas
mulheres.
no Brasil, as mulheres negras têm tido um
relevante papel na prevenção e no tratamento da
AIDS.
homens negros são mais imunes à AIDS, quando
comparados às mulheres da mesma cor.
a discriminação racial é um fator que tem
excluído muitos negros das conquistas em
relação à AIDS.
no Brasil, o preconceito contra os negros e os
portadores de AIDS é considerado crime.

Programa de Saúde.
Região de Saúde.
Rede de Atenção à Saúde.
Planejamento de Saúde.
Programação de Saúde.

14. Segundo o Código Municipal de Saúde do município
de Arapiraca (AL), constitui competência da vigilância
epidemiológica a:
A)
B)
C)
D)
E)

fiscalização de alimentos, água e bebidas para o
consumo humano.
orientação das medidas de prevenção e controle
de doenças e agravos.
fiscalização de serviços de assistência à saúde.
execução de ações de saneamento básico.
fiscalização de farmácias.

15. Segundo o Código Municipal de Saúde do município
de Arapiraca (AL), o cargo ou a função de chefia, no
âmbito público do SUS:
A)
B)

C)
D)
E)

Devem ser exercidos preferencialmente em
tempo parcial.
Podem ser exercidos por pessoas que gerenciem
entidades privadas que mantenham contratos ou
convênios com o SUS.
Devem ser exercidos por pessoas que não sejam
funcionárias da Prefeitura Municipal de Arapiraca.
Devem ser exercidos preferencialmente por
servidores integrantes do quadro específico.
Devem ser exercidos por pessoas com experiência
em gerência de serviços privados de saúde.
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19. Arapiraca é uma cidade que também pensa no futuro e

Conhecimentos Gerais de
Arapiraca

se planeja para ele. Considerando uma visão de
futuro, a cidade planeja ações voltadas, sobretudo,
para:

16. Na luta pela emancipação política de Arapiraca, uma

A)

personalidade política, que viria a se tornar o primeiro
prefeito da cidade, liderou essa conquista. Quem era
essa personalidade?
A)
B)
C)
D)
E)

B)
C)
D)

Agripino Alexandre dos Santos
Esperidião Rodrigues da Silva
Fernandes Lima
Higino Vital da Silva
Manoel André Correia dos Santos

E)

soluções tecnológicas para a ampliação da
agricultura.
o desenvolvimento sustentável para a cidade.
o crescimento socioeconômico do município.
um projeto político para os próximos 21 anos da
cidade.
parcerias
público-privadas
para
o
desenvolvimento da indústria da região.

20. A cidade de Arapiraca possui em seu território diversas
a dimensão da área territorial do município é de,
aproximadamente,

atividades de exploração de recursos minerais.
Representa exemplo desse tipo de recurso, já
explorado na atividade de mineração:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

17. Conforme dados do atual Plano Decenal de Arapiraca,

102 km².
192 km².
258 km².
356 km².
402 km².

o cobre.
o calcário.
o granito.
a gipsita.
o manganês.

18. Durante o mês de fevereiro, a padroeira de Arapiraca
recebe diversas homenagens de seus fiéis, que
realizam festas, procissões e até uma cavalgada.
Sobre essa cavalgada, identifique, entre as opções
abaixo, a(s) afirmativa(s) correta(s).
1)
2)
3)
4)

Teve seu início no ano de 2003.
Os cavaleiros e amazonas refazem anualmente a
trilha feita pelo Coronel Esperidião Rodrigues.
Remonta ao ano de 1982.
Tradicionalmente, os cavaleiros e amazonas
começam o seu trajeto no dia 1º de fevereiro.

Está(ão) correta(s), apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

1.
1 e 4.
2.
3.
2, 3 e 4.
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25. Identificar a causa da desarmonia do paciente é uma

Conhecimentos Específicos

das partes mais importantes da prática médica
chinesa. As emoções são tidas como causas internas
e apresentam um efeito particular sobre o Qi e afeta
um determinado sistema. Assinale a alternativa
incorreta.

21. Assinale a alternativa que corresponde ao ponto de
confluência (“Grandes Janelas do Céu”) dos canais de
energia divergentes do Pangguang (Bexiga) e do Shen
(Rins).
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

B60 (Kunlun).
B57 (Chengshan).
B10 (Tianzhu).
B1 (jingming).
B23 (Shenshu).

22. A afecção dos Canais de Energia Divergentes do Pi

26. Se um indivíduo apresenta sintomas de dor de

(Baço/Pâncreas) e do Wei (Estômago) é encontrada
frequentemente na clínica, uma vez que, no nível do
Shen (Mente), as preocupações constituem um dos
pilares das emoções. Das alternativas abaixo, assinale
a que não corresponde às manifestações clínicas dos
canais de energia divergentes do Pi e do Wei.
A)
B)
C)
D)
E)

garganta, espirro, aversão ao frio, leve sudorese, sede,
tonsilite e pulso flutuante-rápido, qual o provável
diagnóstico?
A)
B)
C)
D)
E)

Prisão de ventre.
Empachamento gástrico e abdominal.
Alergia alimentar.
Doenças da tireoide.
Lombalgia Shao Yang.

debilitada, menstruação escassa, constipação e
insônia. Seu pulso estava agitado e sua língua estava
pálida e fina. Estas manifestações indicam:

afirmativas.

2)

3)

A)
B)
C)
D)
E)

Os vasos extraordinários possuem o Qi derivado
do Rim (Shen) e todos contêm a essência (Jing)
que é estocada no Rim (Shen).
Os vasos extraordinários Diretor e Penetrador
regulam os ciclos de sete e oito anos da vida das
mulheres e dos homens, respectivamente.
Os
vasos
extraordinários
agem
como
reservatórios de Qi em relação aos meridianos
principais.

o Qi, sangue e fluidos corpóreos, assinale a alternativa
incorreta.
A)

1 e 3, apenas.
1 e 2, apenas.
3, apenas.
1, 2 e 3.
2, apenas.

B)

24. Os canais de energia tendinomusculares não seguem
a alternância do Yang e do Yin nem a relação interiorexterior, mas sim o sistema de união conhecido como
“união dos 3 Yin e dos 3 Yang”. Diante disso, qual o
ponto que une os três canais de energia
tendinomusculares yang da mão?
A)
B)
C)
D)
E)

deficiência de yang.
deficiência de sangue.
deficiência de yin.
colapso do yang.
Qi vazio.

28. Em relação à identificação dos padrões de acordo com

Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

Vento-calor.
Umidade.
Frio.
Secura.
Calor.

27. Uma mulher de 27 anos sofria de cansaço, memória

23. Sobre vasos extraordinários, analise as seguintes
1)

A tristeza dissolve o Qi e afeta o pulmão (Fei).
A fúria faz o Qi descender e afeta o fígado (Gan).
A preocupação paralisa o Qi e afeta o Baço (Pi).
O medo faz o Qi descender e afeta o rim (Shen).
A alegria faz o Qi fluir lentamente e afeta o
coração (Xin).

C)

D)

ID18 (Quanliao).
VC2 (Qugu).
VB22 (Yuanye).
VB13 (Benshen).
VC4 (Guanyuan).

E)

Paciente apresentando sensação de distensão,
depressão mental, irritabilidade, mudança de
humor, pulso em corda e língua levemente
púrpura, revela uma condição de estagnação do
Qi.
Paciente apresentando lábios roxos, dor em
pontadas no tórax, plenitude torácica, pulso em
nó e língua púrpura nas laterais em direção à
ponta, revela uma condição de estase do sangue
do coração.
Paciente queixando-se de ansiedade e úlceras na
boca, além de apresentar um pulso rápido e uma
língua vermelha, revela uma condição de calor no
sangue do coração.
Paciente apresentando boca seca, sem desejo de
ingerir líquidos, língua seca com rachaduras
horizontais, revela uma condição de deficiência
dos fluidos corpóreos do estômago.
Paciente apresentando dor em pontadas no
epigástrio que piora com o calor e pressão, dor
após ingestão de alimentos e sangue nas fezes,
pulso em corda e língua púrpura no centro, revela
uma condição de deficiência do Qi do estômago.
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29. Considerando os princípios de tratamento, analise as

33. Identifique o ponto que está situado a um e meio tsun

seguintes afirmativas.
1)

2)

3)

acima do vértice da orelha e pode ser indicado nos
casos
de
enxaqueca,
hemicrania,
vertigens,
desequilíbrio de origem vestibular e doenças dos
olhos.

Tratar somente a raiz (causa) é aplicável nos
casos em que as manifestações clínicas são
muito severas.
Nos casos crônicos, quando as manifestações
clínicas são severas e angustiam o paciente, é
necessário tratar tanto a raiz como a
manifestação simultaneamente.
Tratar primeiro a manifestação e por último a raiz
é aplicável em todos os casos em que as
manifestações são muito severas ou mesmo com
risco de vida.

A)
B)
C)
D)
E)

34. Um pulso apertado indica:
A)
B)
C)
D)
E)

Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

2 e 3, apenas.
1 e 2, apenas.
1, apenas.
1, 2 e 3.
3, apenas.

estagnação de Qi do fígado (Gan), o pulso se
apresenta:
A)
B)
C)
D)
E)

abertura do canal extraordinário Chong Mai.
ID3 (Houxi).
P7 (Lieque).
BP4 (Gongsun).
VB41 (Zulinqi).
R6 (Zhaohai).

e tórax) indica:
A)
B)
C)
D)
E)

(Xuanzhong).

B)
C)
D)
E)

Ponto de reunião do Qi das medulas óssea e
espinhal, e encéfalo.
Ponto de acúmulo da vesícula biliar (Dan).
Ponto de alarme da vesícula biliar (Dan).
Ponto de conexão da vesícula biliar (Dan).
Ponto fonte da vesícula biliar (Dan).

quando consegue dorme bem, indica:
A)
B)
C)
D)
E)

baço (Pi) e do fígado (Gan) é caracterizada por:

B)

C)

D)

E)

calor no estômago (Wei).
colapso do yang.
deficiência do Qi do pulmão (Fei).
deficiência do yin.
deficiência do estômago (Wei).

37. A insônia, no sentido de ser incapaz de dormir, mas

32. A manifestação da deficiência de sangue (Xue) do
A)

vazio.
em corda.
profundo e fraco.
flutuante e vazio.
fino.

36. A sudorese dos cinco palmos (nas palmas, sola do pé

31. Assinale a alternativa correta sobre o ponto VB39
A)

padrão de frio.
deficiência severa do Qi.
deficiência de sangue (Xue).
padrão de calor.
desarmonia do fígado.

35. Na constipação que é proveniente de um padrão de

30. Assinale a alternativa que corresponde ao ponto de
A)
B)
C)
D)
E)

VB15 (Toulinqi).
VB14 (Yangbai).
VB13 (Benshen).
VB10 (Fubai).
VB8 (Shuaigu).

anorexia, cansaço, perda de fezes, voz
debilitada, dispneia leve, sudorese espontânea
leve.
anorexia, plenitude no epigástrio e no baixo
ventre, sensação de peso, sede sem desejo de
ingerir líquidos, perda de fezes com odor
desagradável.
anorexia, cansaço, tontura, compleição pálida,
perda de fezes, visão turva, parestesia nos
membros.
anorexia, plenitude do tórax e epigástrio,
sensação de frio na cabeça, sensação de frio no
epigástrio que melhora com o aquecimento,
ausência de sede.
anorexia, distensão abdominal após a refeição,
cansaço, lassitude, diarreia, debilidade dos
membros, compleição pálida.

deficiência de sangue (Xue) do coração (Xin).
retenção de alimentos.
fogo no fígado (Gan).
deficiência de yang.
fogo no coração (Xin).

38. Assinale a alternativa que corresponde ao ponto distal
para dor e rigidez da articulação do ombro.
A)
B)
C)
D)
E)

E32 ((Futu).
E35 (Dubai).
E38 (Tiaokou).
E39 (Xiajuxu).
E44 (Neiting).

39. Uma língua pálida e ligeiramente seca indica:
A)
B)
C)
D)
E)

deficiência do yang.
deficiência do sangue.
deficiência do yin.
estagnação do Qi.
estagnação do sangue.
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40. A síndrome da obstrução dolorosa indica dor,

44. A respeito da identificação dos padrões de acordo com

sensibilidade ou formigamento dos músculos, tendões
e articulações, devido à invasão externa de vento, frio
ou umidade. Um dos tratamentos com acupuntura
nesse tipo de patologia é através da escolha de pontos
locais com base na área envolvida. Desta forma,
assinale a alternativa correta em relação à escolha de
pontos locais para comprometimento nas áreas do
pescoço, cotovelo, sacro e tornozelo:
A)
B)
C)
D)
E)

os oito princípios, analise as assertivas abaixo.
1)

2)

B10 (Tianzhu), IG11 (Quchi), B32 (Ciliao), BP5
(Shangqiu).
TA10 (Tianjing), IG11(Quchi), B27 (Xiaochanshu),
B40 (Weizhong).
TA9 (Sidu), IG11(Quchi), B27 (Xiaochanshu), B60
(Kunlun).
VB20 (Fengchi), ID5 (Yanggu), B40 (Weizhong),
B60 (Kunlun).
VB23 (Zhenjin), IG4 (Hegu), B40 (Weizhong),
B62 (Shenmai).

3)

4)

As manifestações clínicas de um padrão cheioexterior são febre, sudorese, aversão ao frio,
dores generalizadas severas, pulso flutuanteapertado e língua com saburra fina e branca.
Uma das principais manifestações do frio cheio
interior é a dor abdominal, uma vez que o frio
contrai e obstrui a circulação do yang Qi,
provocando dor.
A causa mais comum de frio vazio é a deficiência
yang do baço (Pi) em fracassar ao aquecer os
músculos, causando frio.
As manifestações clínicas de um padrão vazioexterior são a ausência de febre ou febre baixa,
sudorese, aversão ao vento, dores generalizadas
de intensidade leve, pulso flutuante e lento e
língua com saburra fina e branca.

Está(ão) correta(s):

41. Sobre a localização de pontos, assinale a alternativa

A)
B)
C)
D)
E)

incorreta.
A)

B)

C)

D)

E)

B12 (Fengmen) – situa-se a um e meio tsun
laterais, à margem inferior do processo espinhoso
da 2ª vértebra torácica.
B15 (Xinshu) – situa-se a um e meio tsun laterais,
à margem inferior do processo espinhoso da 5ª
vértebra torácica.
B18 (Ganshu) – situa-se a um e meio tsun
laterais, à margem inferior do processo espinhoso
da 9ª vértebra torácica.
B44 (Shentang) – situa-se a três tsun laterais, à
margem inferior do processo espinhoso da 6ª
vértebra torácica.
B49 (Hunmen) – situa-se a três tsun laterais, à
margem inferior do processo espinhoso da 11ª
vértebra torácica.

45. As síndromes de cefaleia devem ser divididas de
acordo com os seis sistemas de meridianos. A cefaleia
dos meridianos Yang Ming manifesta-se:
A)
B)
C)
D)

E)

42. Qual dos pontos abaixo chama-se “porta do vento”,
porque é considerado uma porta de entrada de vento
perverso, sendo indicado para tratar urticária?
A)
B)
C)
D)
E)

acompanhada de dor na nuca e na região lombar.
acompanhada de sensação de peso na cabeça,
plenitude abdominal e transpiração espontânea.
em ambos os lados da cabeça, sendo mais
acentuada nas regiões temporais.
ocorre no ápice da cabeça, irradia-se até as
laterais desta, com uma sensação de Qi subindo
e vômitos.
ocorre na região frontal ou irradia-se para a
região supraorbitária.

46. Em relação aos pontos shu antigos associados aos

R7 (Fuliu).
B12 (Fengmen).
VC6 (Qihai).
F10 (Zuwuli).
TA21 (Ermen).

cinco elementos, podemos afirmar que o ponto E41 é:
A)
B)
C)
D)
E)

43. O meridiano divergente do rim (Shen) flui para cima
com o meridiano da bexiga (Pangguang) e encontra-se
com o vaso Dai Mai no ponto:
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 2, apenas.
1 e 3, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
4, apenas.
1, 2, 3 e 4.

ponto água do estômago.
ponto fogo do estômago.
ponto terra do estômago.
ponto metal do estômago.
ponto madeira do estômago.

47. Em relação aos cinco pontos shu antigos (transporte)
dos canais yin, correlacione a primeira coluna com a
segunda e assinale a alternativa correta:

VG3 (Yaoyuangguan).
VG4 (Mingmen).
B23 (Shenshu).
B27 (Xiaochangshu).
B54 (Zhibian).

1)
2)
3)
4)
5)

Poço (Jing)
Nascente (Ying)
Riacho (Shu)
Rio (Jin)
Mar (He)

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Fogo
Água
Madeira
Terra
Metal

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

5, 2, 1, 3 e 4.
1, 3, 2, 4 e 5.
2, 1, 3, 5 e 4.
3, 4, 5, 1 e 2.
4, 5, 2, 3 e 1.
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48. Analise as assertivas abaixo e assinale V, se for
verdadeira, ou F, se for falsa.
( ) A inserção e a manipulação da agulha de
acupuntura causam lesões celulares que
provocam, no local, o aparecimento de
substâncias bioquímicas, como a substância P.
( ) A inserção superficial da agulha de acupuntura
atingirá, predominantemente, os receptores
nervosos associados às fibras nervosas do fuso
muscular e as fibras A-delta e C, que fazem a
mediação para as dores agudas e a
termocepção.
( ) As respostas corticais aos estímulos da
acupuntura são projetadas, principalmente, por
meio da via serotoninérgica e da via
encefalinérgica.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

V, V, V.
V, F, V.
F, F, F.
F, V, V.
F, F, V.

49. A sintomatologia que se expressa com uma
periodicidade horária é um dado propedêutico que
pode representar importante meio de diagnóstico e,
também, um meio de acompanhar o processo
evolutivo da doença e do tratamento. Assim, cólica
abdominal que aparece em torno de meia noite, tem
muita probabilidade de ter origem:
A)
B)
C)
D)
E)

no intestino grosso.
na vesícula biliar.
no intestino delgado.
no baço-pâncreas.
nos rins.

50. A energia humana, ao percorrer os doze meridianos
principal, cumpre um ciclo completo, excetuando os
vasos Du Mai e Ren Mai. Quanto a sequência que o
fluxo energético realiza durante as 24 horas do dia,
identifique a alternativa correta.
A)

B)

C)

D)

E)

pulmão  intestino grosso  estômago 
vesícula biliar  fígado  baço-pâncreas 
coração  intestino delgado  bexiga  rins 
pericárdio  triplo aquecedor.
pulmão  intestino grosso  coração  intestino
delgado  estômago  baço-pâncreas  bexiga
 rins  pericárdio  triplo aquecedor 
vesícula biliar  fígado.
pulmão  intestino grosso  coração  intestino
delgado  bexiga  rins  estômago  baçopâncreas  pericárdio  triplo aquecedor 
vesícula biliar  fígado.
pulmão  intestino grosso  pericárdio  triplo
aquecedor  estômago  baço-pâncreas 
coração  intestino delgado  bexiga  rins
vesícula biliar  fígado.
pulmão  intestino grosso  estômago  baçopâncreas  coração  intestino delgado 
bexiga  rins  pericárdio  triplo aquecedor 
vesícula biliar  fígado.
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