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Língua Portuguesa 

01. Marque o grupo de palavras, grafadas corretamente, 
quanto ao emprego de X e CH: 

 
A) Xarque, xuxu, chícara, chumaço, chumbada. 
B) Trouxa, recauchutar, mexerica, mexerico, 

enxerido. 
C) Charque, xoque, chorar, xícara, chuleta. 
D) Xumaço, chuteira, xeque, chepa, xilofone. 
E) Cherém, xepa, xampu, chiita, chilofone. 
 

02. Marque a alternativa, cujo grupo de palavras está 
corretamente acentuada, de acordo com o Novo 
Acordo Ortográfico da língua portuguesa: 

 
A) Rústico, Sofá, Harém, Assembleia, Ideia, Papéis, 

Balaústre. 
B) Assembléia, Heroi, Vestuário, Inevitavel, Pestífero, 

Rotulo, Elétrico. 
C) Idéia, Herói, Inevitável, Media, Rótulo, Egregio, 

Egoísta. 
D) Heróico, Vestuario, Indivíduo, Egrégio, Hidraulico, 

Inúmero. 
E) Individuo, Média, Pestifero, Eletrico, Egoista, 

Hidrelétrica, Número. 

03. Podemos classificar os numerais grifados nas frases 
abaixo como: 

 
1) Arnóbio foi o noningentésimo oitavo colocado no 

concurso. 
2) Mariana respondeu a um quinto da prova oral. 
3) Albertina deu à luz a filhos sêxtuplos.  
4) Francisco tem um rebanho com mais de cem mil 

cabeças de gado. 
 

A) Ordinal, multiplicativo, fracionário, cardinal 
B) Cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo 
C) Ordinal, fracionário, multiplicativo, cardinal 
D) Multiplicativo, ordinal fracionário, cardinal 
E) Nenhuma das respostas 
 

04. Preencha os espaços, em aberto, craseando 
corretamente. 

 
_____ (A, À) tarde, iremos ao cinema com 
_____(AS,ÀS) crianças, voltaremos _____(AS, ÀS) 17 
horas e aguardaremos Fernanda _____(A, À) qualquer 
hora para o jantar. A refeição está pronta desde 
_____(AS, ÀS) duas horas. 

 
A) À, ÀS, AS, À, AS 
B) A, ÀS, ÀS, À, ÀS 
C) A, AS, ÀS, A, ÀS 
D) À, AS, ÀS, A, AS 
E) A, AS, ÀS, A, AS 

05. Quais das frases abaixo estão corretas quanto à 
concordância nominal: 

 
1) Será muito cara a comemoração dos 15 anos de 

formatura. 
2) Custou muito caro a festa do meu aniversário. 
3) É bom ficar a sós com meus pensamentos. 
4) Maria entregou as correspondências em mão. 
5) A cirurgia demorou, eu mesma fiquei apreensiva. 

 
A) 1\3\5 
B) 1\3\4\5 
C) 1\4\5 
D) 1\2\4\5 
E) 1\2\3\4\5 
 

06. Quais das frases abaixo estão corretas quanto à 
concordância verbal: 

 
1) Mais de um professor participou das assembleias. 
2) Mais de um professor participaram das 

assembleias. 
3) Ia dar oito horas quando Maria chegou do trabalho. 
4) Ana, José e Francisca festejou o São João na 

roça. 
5) Procura-se costureiras experientes. 

 
A) 1\3\5 
B) 1\5 
C) 1\4 
D) 2\5 
E) 3\4\5 

 

07. Classifique as orações coordenadas sindéticas com 
conjunções: 

 
1) O jogador faz o gol e corre para o abraço. 
2) O professor é profundo conhecedor do tema, 

entretanto está afastado de suas funções. 
3) Fale agora, ou se cale para sempre. 
4) Preencheu todos os requisitos para o cargo, 

portanto foi admitido hoje. 
5) Dizia meu avô: saia cedo de casa, pois o trem se 

espera  na estação. 
 

A) Explicativa, conclusiva, alternativa, adversativa, 
aditiva. 

B) Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, 
explicativa. 

C) Conclusiva, explicativa, alternativa, adversativa, 
aditiva. 

D) Alternativa, explicativa, conclusiva, adversativa, 
aditiva. 

E) Nenhuma das alternativas está correta. 
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08. As orações subordinadas adverbiais podem ser 
classificadas como: 

 
A) Apositivas, temporais, causais, comparativas, 

condicionais, consecutivas, conformativas. 
B) Temporais, causais, concessivas, comparativas, 

condicionais, consecutivas, conformativas, finais, 
proporcionais. 

C) Restritivas, explicativas, temporais, comparativas, 
condicionais, causais, consecutivas, finais. 

D) Predicativas, apositivas, concessivas, condicionais, 
conformativas, causais, consecutivas, finais. 

E) Objetivas diretas, predicativas, explicativas, 
condicionais, causais, consecutivas, proporcionais, 
finais. 

 

09. Assinale a frase corretamente pontuada: 
 

A) Cairá a diretoria de futebol, ou eu deixarei de ser 
sócia. 

B) Nunca nunca esquecerei! 
C) Não, não tenho certeza, disse ele, a mim. 
D) Londres, 20, de junho, de 1980. 
E) Você vai agora! Eu, parto, às 4 horas. 
 

10. Reproduzimos, abaixo, trecho do discurso do Papa 
Francisco, na Jornada Mundial da Juventude, dia 22 de 
julho de 2013, no Rio de Janeiro. 
Com base neste trecho do discurso papal, o que o 
Papa quis dizer ao afirmar: “Com essas atitudes, 
recebemos hoje o futuro” ?   
A juventude é a janela pela qual o futuro entra no 
mundo e, por isso, nos impõe grandes desafios. A 
nossa geração se demonstrará à altura da promessa 
contida em cada jovem quando souber abrir-lhe 
espaço; isso significa tutelar as condições materiais e 
imateriais para o seu pleno desenvolvimento; oferecer 
a ele fundamentos sólidos, sobre os quais construir a 
vida; garantir-lhe segurança e educação para que se 
torne aquilo que ele pode ser; transmitir-lhe valores 
duradouros pelos quais a vida mereça ser vivida, 
assegurar-lhe um horizonte transcendente que 
responda à sede de felicidade autentica, suscitando 
nele a criatividade do bem; entregar-lhe a herança de 
um mundo que corresponda à medida da vida humana; 
despertar nele as melhores potencialidade para que 
seja sujeito do próprio amanhã e corresponsável do 
destino de todos.Com essas atitudes recebemos hoje o 
futuro. 
 
A) Recebemos hoje a tecnologia 
B) Recebemos hoje o desenvolvimento 
C) Recebemos hoje Jesus Cristo 
D) Recebemos hoje a juventude 
E) Recebemos hoje o desafio de melhorar a 

sociedade 
 

11. Assinale a alternativa, cujo emprego do hífen, está 
correta, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico. 

 
A) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro 

ministro, João-ninguém. 
B) Ano-luz, guardanoturno, tenente coronel, primeiro-

ministro, João ninguém. 
C) Ano-luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-

ministro, João-ninguém. 
D) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-

ministro, João ninguém. 
E) Ano luz, guarda-noturno, tenente coronel, primeiro-

ministro, João- ninguém. 
 

12. Qual das alternativas abaixo reproduz Discurso Direto? 
 

A) Ouvimos o vaqueiro de uma fazenda próxima nos 
perguntar, quando estávamos numa estrada erma, 
o que fazíamos ali e eu pedi ajuda. 

B) Sinhá Chica é bordadeira de mão cheia. 
Amanhece e anoitece bordando, não sabe pedir 
ajuda: ordena. Difícil uma mulher tosca ser gentil 
para pedir. Critica as ajudantes. Ah! Duvido que 
não obedeçam? 

C) Estávamos numa estrada erma quando de repente 
ouvimos uma voz: - O que fazem aqui? Era o 
vaqueiro de uma fazenda próxima. Retruquei: - 
pode nos ajudar? 

D) Todas as alternativas. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 

13. Passe do discurso indireto para o direto assinalando a 
resposta correta:    

 
Então perguntei se os médicos virão trabalhar esta 
semana.  

 
A) Então perguntei: - Os médicos virão trabalhar esta 

semana ? 
B) Então me foi perguntado se os médicos virão 

trabalhar esta semana. 
C) Então me perguntei se os médicos virão trabalhar 

esta semana. 
D) Então os médicos perguntaram se virão trabalhar 

esta semana. 
E) Então os médicos se perguntaram se virão 

trabalhar esta semana. 
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14. A Sociolinguística compreende  o fator regional das 
expressões na língua portuguesa. Indique o significado 
das 5 (cinco) expressões da coluna à esquerda: 

 
 
1) BAIXA DA ÉGUA

  
(  ) muita sorte (norte) 

2) ENSACAR (  ) engravidar alguém (nor-
deste) 

3) FEZ MAL (  ) Cemitério (sul) 
4) ÉGUA DE LAR-

GURA 
(  ) lugar muito longe (nor-

deste) 
5) CAMPO SANTO

  
(  ) colocar a blusa dentro da 

calça(nordeste) 
 

A) 1, 2, 3, 4, 5 
B) 4, 3, 5, 1, 2 
C) 3, 4, 5, 1, 2 
D) 5, 1, 3, 2, 4 
E) 4, 5, 3, 2, 1 

 

15. Podemos nos comunicar de duas formas distintas 
utilizando a linguagem oral e escrita. A língua falada 
caracteriza-se por: 

 
A) Representar um estágio posterior a língua. 
B) Não ter ligação com a comunicação linguística, é 

reconhecida pelo tom da voz do falante. 
C) Não ser espontânea, utilizar-se de caretas e sons 

diversos. 
D) Ser espontânea, compreender a comunicação 

linguística, incluir mímicas e fisionomias e é 
acompanhada pelo tom de voz do falante. 

E) Ser um sistema rígido e disciplinado, que conta 
com fisionomia e voz do falante. 
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Conhecimentos Específicos 
 

16. Conhecer profundamente o trajeto dos Canais é um 
importante pré-requisito para se distinguir padrões de 
deficiência ou excesso de energia nos canais. Assinale 
a alternativa incorreta em relações aos canais: 

 
A) O meridiano principal do pulmão Shou Tai Yin 

começa no Aquecedor Médio na região do 
estômago (Wei),desce para conectar-se com o 
intestino grosso (Dachang), retoma para 
cima,entra no Pulmão (Fei), sobe até a traquéia e 
alcança a laringe.  Da laringe, desce interna e 
obliquamente em direção ao aspecto lateral do 
peito, emerge em ZhongfÚ (P l) na linha paraxilar, 
no 1º espaço intercostal,descende continuamente 
pela face medial do braço, termina no ângulo radial 
do polegar em Shaoshang (P 11).  

B) O meridiano principal do Estômago Zu Yang Ming 
recebe sua energia do meridiano principal do 
Intestino Grosso Shou Yang Ming através de um 
ramo profundo que se separa em Yingxiang (IG 
20) no sulco nasolabial, sobe para o canto interno 
do olho, onde encontra o Jingming (B1),desce para 
o bordo inferior da órbita em Chengqi (E1), o ponto 
inicial do meridiano. 

C) O meridiano do Pericárdio, origina-se no centro do 
tórax, emergindo do pericárdio, ao qual pertence e 
se divide em dois ramos. O 1º ramo atravessa o 
diafragma se comunicando com os três 
aquecedores: Superior Médio e Inferior. O 2º ramo 
emerge no tórax lateralmente ao mamilo, ascende 
a axila e desce pela face anterior e medial do 
braço entre os canais do Pulmão e do Coração. 
Descende o antebraço, chega a palma da mão e 
termina no topo do 3º metacarpo. Nomeado em 
chinês de Shou Tai Yin.  

D) O meridiano do Estômago inicia recebendo sua 
energia de um ramo profundo enviado por IG20 no 
sulco naso labial e finaliza seu trajeto no ângulo 
ungueal lateral do 2º metatarso.  

E) O meridiano principal do Baço Zu Tai Yin recebe 
sua energia do meridiano principal do Estômago 
Zu Yang Ming através de um ramo que liga o 
Chongyang (E42) ao Yinbai (Bço 1), localizado no 
lado medial do 1º dedo do pé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Assinale a alternativa incorreta: 
 

A) A função dos canais vai além daquela de apenas 
unir várias partes do corpo. Os canais executam 
uma função essencial na harmonização do Qi e na 
uniformização do Yin e do Yang Qi nas diferentes 
partes do corpo. 

B) Os canais principais são chamados de Jing Mai e 
os canais colaterais são chamados de Luo Mai.  

C) Os canais Tendinomusculares (Jing Jin) localizam-
se na superfície do corpo, correspondem aos 
músculos, tendões e ligamentos. Sua função é 
manter o esqueleto unido, manter a coesão de 
todo o corpo e comandar o movimento das 
articulações, totalizando em 11 canais. 

D) Os canais Divergentes ou Profundos (Jing Bie) são 
em número de 12 bilaterais e derivam dos 
meridianos principais. Seu papel é completar as 
funções dos meridianos regulares assegurando a 
conexão entre os 2 meridianos e as 2 vísceras de 
polaridades opostas (Yin- Yang). Todos os 
meridianos divergentes atravessam o Coração 
(Xin), exceto os meridianos divergentes Shou Tai 
Yin do Pulmão, Shou Yang Ming do Intestino 
Grosso e Zu Shao Yin do Rim. 

E) Os canais Irregulares ou Extraordinários (Qi Jing 
Ba Mai) são em número de 8. Diferentemente dos 
meridianos principais, não apresentam relações 
Exterior-Interior (Biao-Li), e não mantêm qualquer 
comunicação especial com as vísceras. Eles estão 
em contato com os meridianos principais, cruzam-
nos, e tomam emprestados seus pontos. Apenas o 
Du Mai e o Ren Mai tem seus próprios. 
 

18. Sobre as qualidades do Qi.  
 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) Yuan Qi está no ar e entra no corpo pelos 
Pulmões.  

B) Tian Qi ou Qing Qi é o fundamento das energias 
Yin e Yang do organismo.  

C) Zhong Qi é o Qi verdadeiro, sendo o estágio final 
do processo de refinamento e transformação do 
Qi.  

D) Wei Qi é a energia de defesa, de característica 
Yin, circula exteriormente pela pele e fibras 
musculares, defendendo a superfície corpórea 
contra os fatores patogênicos exteriores. 

E) Ying Qi ou Yong Qi (Qi nutritivo), energia de 
característica yin, tem estreitas relações com o 
Xue (sangue), fluindo com ele pelos vasos 
sanguíneos e naturalmente para os meridianos. 
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19. De acordo com as funções de  ZANG FU, assinale a 
alternativa correta: 

 

A) O RIM faz parte do elemento água, é a sede o 
MINGMEN, abriga o HUN (Alma Etérea), está 
ligado a emoção do medo, é responsável por 
produzir a medula, abastecer o cérebro e nutrir a 
medula espinhal. Abre-se nos ouvidos e manifesta-
se nos cabelos.  

B) O BAÇO extrai dos alimentos que descendem do 
estômago o que chamamos de “Qi dos alimentos” 
(Gu Qi), e o transporta para o pulmão. Separa os 
fluidos corpóreos (JIN YE) em puros e impuros e 
abriga a alma corpórea (PO).  

C) O CORAÇÃO  é responsável por governar o 
sangue e os vasos sanguíneos, controla a 
sudorese, seu acoplado (FU) é o Intestino 
Delgado, o qual controla a recepção e 
transformação e define a coragem para a tomada 
de decisões.  

D)  A  VESÍCULA BILIAR é o único sistema yang que 
armazena um fluido “puro” (a bile), sendo por isso 
considerada um sistema yang extraordinário, sua 
estação é a primavera, sua cor é o verde e tem 
sua direção para o leste. 

E)  O PULMÃO abre-se no nariz, manifesta-se na 
pele e nos pêlos, abriga o ZHI (força de vontade), 
está ligado a emoção da tristeza, sua estação é 
primavera, é o sistema yin mais externo de todo o 
organismo, por isso é facilmente atacado por 
fatores patogênicos externos. 

 

20. As funções do Corpo-Mente são resultados da 
interação de certas substâncias Vitais. Assinale a 
alternativa INCORRETA: 

 

A) O Qi (energia) é uma energia que se manifesta 
simultaneamente sobre níveis físico e espiritual. 
Se origina no corpo graças à atividade funcional 
dos órgãos e vísceras. Participa na formação dos 
elementos constitutivos do corpo, permitindo que a 
vida se manifeste. 

B) A Essência Jing aparece sob 3 aspectos, a 
Essência(Jing) Pré-Celestial a qual herdamos dos 
nossos pais na hora da concepção, a Essência 
(Jing) Pós-Celestial a qual é refinada e extraída 
dos alimentos e dos fluidos pelo Estômago e Baço 
e a Essência (Jing) do Rim a qual é uma interação 
entre a Essência hereditária e a Pós-Celestial, 
estocada no Rim (Shen). 

C) Se a Essência (Jing) do Rim estiver debilitada, o 
cérebro pode não ser nutrido e o indivíduo pode 
sofrer de falta de concentração e memória, tontura 
e sensação de vazio na cabeça. 

D) O Shen é o Espírito Supremo que habita o coração 
e tem como funções: Vitalizar o corpo e a 
consciência e fornecer a força da personalidade. 

E) Os Líquidos Orgânicos, denominados Jin Ye, 
englobam a totalidade dos líquidos normais do 
corpo. O metabolismo dos líquidos é um processo 
complexo, que resulta da ação combinada de 
vários órgãos, em particular  o rim, o baço e o 
fígado. 

 

21. Atualmente, além das características climáticas, os 6 
excessos abrangem as manifestações patológicas 
provocadas por fatores biológicos (micróbios, vírus), 
físicos ou químicos, que atuam no organismo. Sobre 
esses excessos, assinale a alternativa correta: 

 
A) O Frio é o Qi essencial do inverno. Contudo, pode-

se encontrá-lo durante as outras estações. O frio 
externo designa o agente patogênico, oriundo do 
mundo exterior e o frio interno é produzido por 
uma insuficiência do Yin Qi do organismo. 

B) O vento é o fator patogênico, de natureza yin, no 
qual o frio, a umidade, a secura, o calor agridem o 
organismo e dão origem as síndromes: Vento-Frio, 
Vento-Calor, Vento-Umidade, Vento-Secura. 

C) O calor e o fogo são produzidos pela abundância 
do Yang. Entretanto, essas energias não são 
totalmente idênticas. Quando o calor penetra nas 
camadas do sangue e da energia nutriente (Ying 
Qi), produz-se:ansiedade,sonolência. 

D) A Umidade é o Qi principal do “verão prolongado”. 
A patologia da Umidade externa é devida a 
agressão do corpo e a Umidade interna se produz 
porque o Baço não mais exerce sua função de 
“resistência e transporte” (Jian Yun) e que a Água-
Umidade se acumula. 

E) A Canícula é o Qi principal do verão, resulta na 
tranformação de calor e do fogo. É uma energia de 
origem unicamente interna, a teoria da Canícula 
externa não existe. 
 

 

22. A patogenia é o estudo do mecanismo segundo o qual 
as causas mórbidas atuam no organismo para produzir 
uma doença. O vazio aparece em organismos de 
constituição frágil ou fraca, nas fases finais das 
doenças graves e no decurso de doenças que 
desgastam a energia essencial (Jing Qi). Dos sintomas 
abaixo qual não pertence aos sintomas do vazio: 

 
A) Membros frios, pulso vazio. 
B)  Rosto abatido, pulso vazio. 
C)  Pulso vazio, suores diurnos. 
D) Astenia mental e física. 
E)  Palpitações, dispnéia. 
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23. Paciente, sexo feminino, 50 anos, com edema 
progressivo importante, inicia-se nos membros 
inferiores e chega progressivamente ao abdome, 
edema apresenta sinal de “godet”, o rosto está murcho, 
a língua pálida, o pulso profundo e lento, o corpo e os 
membros estão frios e o mesmo relata oligúria e fezes 
não aglomeradas. De acordo com o relato, qual melhor 
intervenção a ser feita para melhora do quadro. 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Tornar o baço forte, fazer circular a água. 
B) Fazer circular Yang e fazer fluir a água. 
C) Tornar baço forte, refrescar o calor, fazer circular a 

umidade. 
D) Liberar função de difusão do pulmão e fazer 

circular a água. 
E) Aquecer o Rim yang, fazer diluir a água. 

 
 

24. Paciente, sexo masculino, 44 anos, relata cefaléia por 
um longo período, em ambas as têmporas (dor intensa 
e em pontadas); houve vômito ocasional, parestesia do 
braço direito e sede. Sente zumbido no ouvido 
esquerdo há três anos com som baixo. Seu sono não é 
bom, desperta com frequência, sendo incapaz de 
dormir novamente. Pulso em corda, especificamente 
sobre o lado esquerdo e língua com cor normal, laterais 
levemente pálidas. De acordo com essas informações, 
assinale a alternativa correta no que se diz a respeito 
de diagnóstico e princípio de tratamento, 
respectivamente: 

 
A) Deficiência do xue do fígado, com aumento de 

yang do fígado; Tonificar o Qi vertical (Xue do 
fígado) e dominar o fator patogênico (Yang 
aumentado do fígado), tratando simultaneamente a 
raiz e a manifestação já que os sintomas são 
angustiantes. 

B) Um ataque de Vento-Frio exterior no estágio do 
Yang mínimo; Expelir o fator patogênico. Quando o 
fator patogênico tiver sido expelido, tonificar o Qi 
vertical do Baço e do Fígado. 

C) Deficiência persistente do Xue do Fígado, 
originando uma leve deficiência do Yin e causando 
estase do Xue; Tonificação do Qi do organismo 
portanto o tratamento da raiz. As manifestações 
clínicas podem ser tratadas simultaneamente para 
aliviar os sintomas causados pela estase do Xue, 
cujos pontos são PC-6 e BP-10 para mover o 
sangue. 

D) Deficiência do Yang do Rim, causando frio interior, 
estase de sangue (Xue) no Aquecedor Inferior; 
Tonificação dos pontos F-8, BP-6, B-18 e B-23 
para tonificar o Yang do Rim. 

E) Nenhuma das alternativas acima. 
 
 
 
 
 
 
 

25. Assinale a alternativa correta: 
 

A) BP-15 fortalece o Baço; E-35 ponto principal para 
tonificar Qi pós-celestial; B-18 beneficia o Fígado e 
a Vesícula Biliar. 

B) P-5 nutre o yin do Pulmão; VB-40 estimula livre 
fluxo do Qi do Fígado; C-9 elimina calor. 

C) R-6 fortalece yang do Rim; PC- 9  elimina vento 
interno; TA-6 abre e umidifica os intestinos. 

D) IG-4 move sangue no útero; P-7 fortalece yang do 
Pulmão; IG-20 dispersa vento interior. 

E) E-25 ponto de alarme (Mo) do Intestino Delgado; 
ID-3 ponto de abertura do Vaso Governador; BP-6 
ponto de cruzamento dos três canais yin da perna. 

 
 

26. A respeito do ponto IG-11 é incorreto afirmar: 
 

A) Expele o Vento-Calor exterior e pode portanto ser 
utilizado da mesma forma que o IG-4 nas invasões 
do Vento-Calor com febre, calafrios e dores 
generalizadas. 

B) Esfria o Xue, sendo portanto amplamente utilizado 
nas patologias da pele decorrentes do calor no 
Xue, tais como urticária, psoríase e eczema. 

C) Beneficia os tendões e articulações, o que significa 
que pode ser utilizado para Síndrome da 
Obstrução Dolorosa. 

D) É usado para o bócio já que o edema da tireoide é 
considerado uma forma de Fleuma. 

E) Tem uma ação calmante e antiespasmódica. 
Harmoniza a ascendência e a descendência. 

 
 

27. É o ponto local principal para tratar tontura decorrente 
da Umidade e Fleuma retida na cabeça, é um ponto 
local importante para cefaléia frontal decorrente da 
Umidade da Fleuma impedindo o yang puro de 
alcançar a cabeça e pode ser utilizado para patologias 
oculares e lacrimação excessiva decorrente das 
invasões do Vento-Calor exterior. O ponto que se 
enquadra nessas características é o: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) E-8 
B) E-36 
C) E-9 
D) VB-34 
E) VB-39 
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28. A importância do diagnóstico pela língua está, em 
particular, no fato de quase sempre ela mostrar a 
condição verdadeira do paciente. Este fato é, com 
certeza, extremamente útil em condições complicadas, 
quando porém podem  haver sinais contraditórios de 
calor e frio ou de deficiência de yin e yang. A partir 
dessas informações assinale a alternativa correta em 
relação as condições da língua para o diagnóstico na 
MTC: 

 
A) Pálida e ligeiramente úmida: deficiência de yin. 
B) Pálida e ligeiramente seca: deficiência de Qi. 
C) Ligeiramente pálida: deficiência de sangue. 
D) Vermelha com saburra: Calor  por vazio. 
E) Pálida em toda a extensão das laterais: deficiência 

de sangue do fígado. 
 
 

29. Uma mulher de 61 anos de idade sofria de obstipação 
persistente há muitos anos. Apresentava apenas dois 
movimentos intestinais semanais, porém, as fezes não 
eram secas. Geralmente sentia-se exausta após a 
defecação. Outros sintomas incluíam: muito cansaço e 
exaustão, sensação de frio, perda da força de vontade, 
dor na coluna lombar e urina clara e abundante. A 
língua era pálida e úmida e o pulso profundo e fraco. 
Quanto ao diagnóstico, assinale a alternativa correta: 

 
A) Deficiência do yang do rim 
B) Deficiência do sangue 
C) Deficiência de yin do rim 
D) Deficiência do yin dos intestinos 
E) Deficiência do yin do estômago 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. A dor epigástrica (Wei Tong) é um sintoma habitual, 
caracterizado pela rápida instalação e crises frequentes 
na região epigástrica. As manifestações de dor 
epigástrica apresentam características específicas em 
relação à deficiência/excesso e calor/frio.  

 
Desta forma correlacione a primeira coluna com a 
segunda 

 
calor-
vazio 

(  ) dor surda, preferência por bebidas 
mornas, ausência de sede, vomito 
de fluidos finos e pulso vazio. 

calor-
cheio 

(  ) dor surda, sensação de 
queimação, boca seca, desejo de 
pequenos goles de líquidos, 
língua vermelha com fissura 
mediana extensa, sem saburra. 

frio-vazio (  ) dor espástica severa, ausência de 
sede, vomito, língua com saburra 
branca e espessa, pulso cheio e 
atado. 

frio-cheio (  ) dor intensa do tipo queimação, 
piora após refeição, sede com 
desejo de beber bebidas frias, 
língua vermelha com saburra seca 
e amarela. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) I, IV, II, III 
B) I, III, II, IV 
C) III, I, IV, II 
D) III, I, II, IV 
E) IV, II, III, I 

 

31. A dor e rigidez da articulação do ombro consiste em 
uma queixa extremamente comum no ocidente e na 
China. Entre as opções abaixo, qual o principal ponto 
distal para dor aguda e rigidez no ombro quando há 
limitação de movimento em abdução e rotação interna 
do ombro: 

 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) E38; B58 
B) IG15; ID9 
C) TA14; VB21 
D) B40; BP5 
E) E38; B40 

 

32. Em quadro agudos de ciatalgia, localizada no 
meridiano da bexiga, e que não haja deficiência do 
yang do rim, qual o ponto à distância mais adequando, 
nessa condição clínica: 

 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) B60 
B) B57 
C) B40  
D) B26 
E) B23 
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33. Paciente de 34 anos com dor menstrual do tipo surda 
após a menstruação, que melhora com a pressão, 
sangramento escasso, tez pálida, fadiga, tontura 
moderada, fezes moles, língua pálida e pulso fraco 
provavelmente apresenta: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Umidade-calor no útero 
B) Estagnação de frio no útero 
C) Estagnação de Qi e xue 
D) Deficiência de Qi e xue  
E) Umidade-fleuma no útero  

 
 

34. A patologia da asma é caracterizada por uma 
obstrução parcial do fluxo aéreo na arvore brônquica. 
Assinale a alternativa que corresponde com os 
principais padrões encontrados durante as crises de 
asma: 

 
A) Deficiência do sistema de defesa do Qi do pulmão 
B) Deficiência do sistema de defesa do Qi do rim 
C) Vento-frio e vento-calor 
D) Mucosidade 
E) Deficiência do baço/pâncreas 

 
 

35. O zumbido indica uma sensação subjetiva que é 
sentida ao ouvir um barulho em um ou nos dois 
ouvidos. O barulho pode ser constante ou vir em crises, 
podendo variar de intensidade e característica. Quando 
uma pessoa se queixa de zumbido com início gradual e 
produção de som baixo, algumas vezes como ruído de 
água escorrendo e em crises, tontura moderada, 
sensação de vazio na cabeça, memória fraca, dor nas 
costas e nos joelhos, deve-se ao padrão energético: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Ascensão do fogo do fígado e da vesícula biliar 
B) Ascensão de mucosidade-fogo 
C) Fraqueza do Qi no triplo aquecedor superior 
D) Deficiência do sangue do coração 
E) Deficiência da essência do rim 

 

36. Uma mulher de 68 anos relata ter dificuldade em 
adormecer e com sintomas associados de palpitações, 
cansaço, pouco apetite, ansiedade moderada, visão 
borrada, tontura e memória fraca. Durante a anamnese 
sua face e língua eram pálidas, seu pulso picado. 
Provavelmente essa mulher apresenta: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Deficiência do yin do coração 
B) Deficiência do yin do fígado 
C) Deficiência de sangue do coração e do baço-

pâncreas 
D) Calor residual no diafragma 
E) Mucosidade-calor esgotando a mente 

37. Na hemiplegia, o ponto VG-26 (Renzhong) pode ser 
escolhido com a finalidade: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Remover a mucosidade 
B) Remover a deficiência do sangue 
C) Remover o vento 
D) Remover a deficiência do Qi 
E) Remover a estagnação do sangue 

 
 

38. Assinale a alternativa que corresponde ao canal de 
energia principal comprometido na síndrome do túnel 
do carpo por obstrução da circulação de Qi e de 
sangue. 

 
A) Xin Bao Luo (circulação-sexo) 
B) Sanjiao (Triplo Aquecedor) 
C) Xiao Chang (Intestino Delgado) 
D) Xin (Coração)  
E) Da Chang (Intestino Grosso) 

 
 
 

39. A localização da protrusão discal ou da hérnia de disco 
intervertebral depende do grau do acometimento 
energético, funcional ou orgânico dos Órgãos e 
Vísceras. Qual ponto do Shu do dorso corresponde 
topograficamente quando a lesão está localizada entre 
as vértebras lombares L2/L3: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) B22 
B) B23 
C) B24 
D) B25 
E) B26 

 
 

40. As cervicalgias e cervicobraquialgias por acometimento 
do canal de energia curioso Yang Qiao Mai 
caracterizada por presença de outras dores recentes 
ou antigas do sistema musculoesquelético, sono não 
reparador, cansaço e distúrbios emocionais, 
principalmente ansiedade. Desta forma, o tratamento 
consiste em punturar os pontos de abertura e 
fechamento, respectivamente: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) R-6 (Zhaohai) e P-7 (Lieque) 
B) B-62 (Shenmai) e ID-3 (Houxi) 
C) VB41 (Zulinqi) e TA5 (Waigan) 
D) P7 (Lieque) e R-6 (Zhaohai) 
E) ID-3 (Houxi) e B-62 (Shenmai) 

 
 




