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MÉDICO -ACUPUNTURA

INSTRUÇÕES GERAIS
• Você recebeu do fiscal:
• Um caderno de questões contendo 50 (cinqüenta) questões de múltipla escolha da Prova Objetiva;
• Um cartão de respostas personalizado para a Prova Objetiva;
• É responsabilidade do candidato certificar-se de que o nome do cargo/especialidade - área de atuação ou cargo informado nesta capa
de prova corresponde ao nome do cargo/especialidade - área de atuação ou cargo informado em seu cartão de respostas.
• Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no caderno de questões se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a Prova Objetiva. Faça-a com tranqüilidade, mas controle o seu tempo. Este tempo inclui a marcação
do cartão de respostas .
• Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital 01/2006 – subitem 9.9 alínea a).
• Somente após decorrida uma hora do início da prova, entregar o seu cartão de respostas, e retirar-se da sala de prova (Edital 01/2006 – subitem 9.9 alínea c).
• Somente será permitido levar seu caderno de questões ao final da prova, desde que o candidato permaneça em sua sala até este momento
(Edital 01/2006 – subitem 9.9 alínea d).
• Não será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no cartão de respostas (Edital 01/2006 – subtem 9.9 alínea e).
• Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o cartão de respostas devidamente assinado.
• Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.
• Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do responsável pelo local.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de Aplicação de Prova.
• Leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas a alternativa que mais adequadamente a responde.
• O cartão de respostas NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela
correspondente, conforme o exemplo a seguir:

A

C

D

E

CRONOGRAMA PREVISTO
Atividade
Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas
Interposição de recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas
Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra os
gabaritos das Provas Objetivas

Data

Local

05/06/2006

www.nce.ufrj.br/concursos

06 e 07/06/2006

www.nce.ufrj.br/concursos
ou fax até as 17 horas

19/06/2006

www.nce.ufrj.br/concursos

Demais atividades consultar o Manual do Candidato ou o endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos
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03 - “pós-modernidade neoliberal”; em vocábulos como
neoliberal, neocapitalismo etc. o elemento NEO indica algo:

LÍNGUA PORTUGUESA
Por que o Budismo encanta o Ocidente?

(A) que se repete de forma exagerada;
(B) que é completamente novo na história das idéias;
(C) que se opõe ao tradicional;
(D) que se reapresenta com novos aspectos;
(E) que propõe algo revolucionário.

Frei Betto
O budismo faz tanto sucesso no Ocidente porque possui
características que correspondem às tendências da pósmodernidade neoliberal. Num mundo em que muitas religiões se
sustentam em estruturas autoritárias e apresentam desvios
fundamentalistas, o budismo apresenta-se como uma nãoreligião, uma filosofia de vida que não possui hierarquias,
estruturas nem códigos canônicos. No budismo não há a idéia
de Deus, nem de pecado. Centrado no indivíduo e baseado na
prática da yoga e da meditação, o budismo não exige
compromissos sociais de seus adeptos, nem submissão a uma
comunidade ou crença em verdades reveladas. Há, contudo,
muitos budistas engajados em lutas sociais e políticas.
Nessa cultura do elixir da eterna juventude, em que o
envelhecimento e morte são encarados, não como destinos, mas
como fatalidades, o budismo oferece a crença na reencarnação.
Acreditar que será possível viver outras vidas além dessa é
sempre consolo e esperança para quem se deixa seduzir pela
idéia da imortalidade e não se sente plenamente realizado nessa
existência.
Outro aspecto do budismo que o torna tão palatável no Ocidente
é a sua adequação a qualquer tendência religiosa. Pode-se ser
católico ou protestante e abraçar o budismo como disciplina
mental e espiritual, sem conflitos. Mesclar diferentes tradições
religiosas é uma tendência crescente para quem respira a
ideologia pós-moderna do individualismo exacerbado, segundo
a qual cada um de nós pode ser seu próprio papa ou pastor, sem
necessidade de referências objetivas.
Como método espiritual, o budismo é de grande riqueza, pois
nos ensina a lidar, sem angústia, com o sofrimento; a limpar a
mente de inquietações; a adotar atitudes éticas; a esvaziar o
coração de vaidades e ambições desmedidas; a ir ao encontro
do mais íntimo de nós mesmos, lá onde habita aquele Outro que
funda a nossa verdadeira identidade.

04 - Para o entendimento de um texto é indispensável conhecermos
o significado dos vocábulos nele presentes; a alternativa em que
o significado do vocábulo destacado está ERRADAMENTE
indicado é:
(A) “apresentam desvios fundamentalistas” – que serve de
fundamento, de base;
(B) “muitos budistas engajados em lutas sociais” – que participam;
(C) “que o torna tão palatável no Ocidente” – aceito;
(D) “Mesclar diferentes tradições religiosas” – misturar;
(E) “não possui hierarquias” – escala de autoridade num grupo.

05 - “No budismo não há a idéia de Deus, nem de pecado”; uma
forma de reescrever-se essa mesma frase que altera o seu sentido
original é:
(A) Não há, no budismo, a idéia de Deus, nem de pecado;
(B) A idéia de Deus e a de pecado não existem no budismo;
(C) No budismo, as idéias de Deus e de pecado não existem;
(D) No budismo não há a idéia de pecado e nem a de Deus;
(E) As idéias de pecado além de Deus não existem no budismo.

06 - A alternativa abaixo em que ocorre a presença de um só
adjetivo que se refere a um só substantivo é:
(A) “hierarquias, estruturas nem códigos canônicos”;
(B) “lutas sociais e políticas”;
(C) “disciplina mental e espiritual”;
(D) “diferentes tradições religiosas”;
(E) “vaidades e ambições desmedidas”.

07 -– “Há, contudo, muitos budistas engajados em lutas sociais
e políticas”; uma conjunção adversativa, como a que está
sublinhada nesse segmento do texto, opõe idéias. As idéias
opostas nesse caso são:

01 - Considerando a pergunta presente no título do texto – Por
que o Budismo encanta o Ocidente? – pode-se dizer que o texto:
(A) evita respondê-la de forma direta;
(B) indica várias razões que a respondem;
(C) não a responde por tratar-se de tema polêmico;
(D) mostra somente probabilidades de respostas;
(E) em lugar de respondê-la, propõe outras perguntas.

(A) budistas X não-budistas;
(B) engajados X indiferentes;
(C) individualismo X lutas sociais;
(D) lutas sociais X lutas políticas;
(E) pacifismo X conflitos sociais e políticos.

02 - A alternativa abaixo que mostra, segundo o texto, uma
oposição INADEQUADA entre o budismo e outras religiões é:

08 – A palavra engajado aparece comumente grafada erradamente
com um N a mais: enganjado; o vocábulo abaixo cuja grafia está
correta é:

(A) centrado no indivíduo X não exige compromissos sociais;
(B) estruturas autoritárias X não possui hierarquias;
(C) crença em verdades reveladas X não-religião;
(D) morte encarada como destino X a crença na reencarnação;
(E) desvios fundamentalistas X mesclar diferentes tradições.

(A) mortandela;
(B) mendingo;
(C) contenção;
(D) prensença;
(E) ingnorante.
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09 - No último parágrafo do texto aparecem casos de utilização
de ponto-e-vírgula(;); a regra que justifica esse emprego é:

14 - O texto apresenta em relação ao budismo uma idéia:
(A) de crença não adaptada ao mundo moderno;
(B) de não-religião, não compreendida pelo Ocidente;
(C) de uma religião antiga, oposta ao Catolicismo dominante;
(D) de um posicionamento mais liberal e menos opressivo;
(E) de uma atividade política contrária a revoluções.

(A) separar blocos de orações que se opõem pelo sentido;
(B) separar orações coordenadas, quando pelo menos uma delas
já tem elementos separados por vírgula;
(C) indicar ordem inversa de termos;
(D) destacar elementos sumamente importantes no texto;
(E) separar orações coordenadas não unidas por conjunção.

15 - A qualidade do ser humano que NÃO aparece citada como
presente na filosofia budista, segundo o último parágrafo do
texto é:

10 - A alternativa em que o valor semântico do conectivo
destacado está corretamente indicado é:

(A) tranqüilidade;
(B) honestidade;
(C) simplicidade;
(D) previdência;
(E) conformismo.

(A) “O budismo faz tanto sucesso no Ocidente porque possui
características...” – conseqüência;
(B) “a ideologia pós-moderna do individualismo exacerbado
segundo a qual cada um de nós...” – posterioridade;
(C) “o budismo é de grande riqueza, pois nos ensina a lidar...” –
conclusão;
(D) “se sustentam em estruturas autoritárias e apresentam
desvios...” – alternância;
(E) “são encarados não como destinos, mas como fatalidades” –
conformidade.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
11 - A alternativa que mostra uma correspondência ERRADA
entre substantivo e verbo correspondente é:

16 - A Constituição Federal de 1988 na seção II (da saúde)
preconiza em relação à iniciativa privada que:

(A) submissão / submeter;
(B) autoridade / autorizar;
(C) tendência / tender;
(D) mente / mentalizar;
(E) providência / provir.

(A) a assistência à saúde é vedada à iniciativa privada;
(B) as instituições privadas com fins lucrativos integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema
único de saúde;
(C) as entidades filantrópicas têm preferência sobre as
instituições privadas na participação de forma complementar
do SUS;
(D) a legislação complementar dispõe sobre os casos em que a
comercialização de órgãos, tecidos, sangue e seus derivados
é permitida;
(E) a destinação de recursos públicos para subvenções às
instituições privadas com fins lucrativos é prevista quando
o sistema público não dispuser de leitos.

12 - “Num mundo em que muitas religiões se sustentam em
estruturas autoritárias...”; a frase abaixo em que o emprego do
pronome relativo que precedido de preposição está ERRADO é:
(A) Esse é um pensamento de que todos discordam;
(B) A crença em que todos se baseiam é falsa;
(C) O budismo é uma não-religião sobre que todos discutem;
(D) Tais crenças são aquelas de que todos apreciam;
(E) Essas são as lutas a que todos se dedicam.

17 - De acordo com o artigo 200 da Constituição Federal:
13 - Pela estrutura e conteúdo, a melhor definição para esse tipo
de texto é:

(A) ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde
é competência exclusiva das universidades;
(B) é competência das empresas executar as ações de vigilância
sanitária e da saúde do trabalhador;
(C) é competência do SUS participar da fiscalização da produção,
guarda e utilização de produtos radioativos;
(D) é competência da industria farmacêutica controlar e fiscalizar
a produção de medicamentos e imunobiológicos;
(E) é competência do SUS, mediante contribuição, a cobertura
dos eventos de invalidez, morte, velhice e reclusão.

(A) narrativo didático, pois ensina e mostra diferentes aspectos
em ordem cronológica;
(B) expositivo preditivo, pois antecipa situações futuras das
relações entre as crenças;
(C) argumentativo polêmico, pois apresenta idéias que defendem
uma posição contra outras possíveis;
(D) descritivo informativo, pois informa características novas
sobre o budismo, que são de interesse geral;
(E) dissertativo normativo, pois visa dar normas de conduta aos
leitores.
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18 - A lei orgânica da saúde estabelece que:

A(s) afirmativa(s) correta(s) é(são):

(A) a direção do SUS deve ser exercida, em todas as esferas de
governo, pelo ministério da saúde;
(B) à direção nacional do SUS compete promover a
descentralização, para os municípios, dos serviços e das
ações de saúde;
(C) à direção municipal do SUS compete definir e coordenar as
redes integradas de assistência de alta complexidade no
nível municipal;
(D) a política de recursos humanos na área da saúde visa a
organização de um sistema de formação em todos os níveis
de ensino;
(E) a integralidade da assistência é garantida mediante a oferta
do programa de saúde da família e de unidades básicas de
saúde.

(A) I, II e III;
(B I e II, apenas;
(C III, apenas;
(D) II, apenas;
(E) I e III, apenas.

22 - De acordo com a Norma Operacional Básica do Sistema
Único de Saúde –NOBSUS 96:
(A) a transferência regular e automática fundo a fundo (Fundo
Nacional de Saúde aos fundos estaduais e municipais)
ocorrerá mediante convênio ou instrumento congênere;
(B) o Piso Assistencial Básico (PAB) consiste em um montante
de recursos financeiros destinado ao custeio de
procedimentos e ações de assistência básica, de
responsabilidade tipicamente municipal;
(C) a transferência total do PAB não poderá ser suspensa ainda
que em caso da não-alimentação, pela SMS junto à SES, dos
bancos de dados de interesse nacional;
(D) o Incentivo ao Programa de Saúde da Família (PSF) sofrerá
acréscimo de 3% sobre o valor do PAB para cada 5% da
população coberta, até atingir 100% da população do
município;
(E) a definição do elenco de procedimentos custeados pelo
PAB deve observar o perfil de serviços disponíveis na
maioria dos estados, mantendo seus valores até que a
atenção integral à saúde esteja plenamente organizada em
todo o país.

19 - A lei nº 8142/ 90 estabelece que:
(A) a representação permanente no Conselho Nacional de Saúde
está circunscrita ao Ministério da Saúde e aos representantes
do CONASS, do CONASEMS, das centrais de trabalhadores
e da federação brasileira de hospitais;
(B) a representação dos usuários nos conselhos de saúde será
majoritária em relação aos demais segmentos;
(C) os representantes dos prestadores de serviço compõem o
conselho de saúde em caráter temporário;
(D) os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados
para cobertura exclusiva da rede hospitalar de alta
complexidade;
(E) a Conferência Nacional de Saúde, instância colegiada do
SUS, se reúne para propor as diretrizes da política de saúde.

23 - A Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS
01/2001 tem por finalidade:
20 - No programa de saúde da família, o membro da equipe que
tem como atribuição específica realizar o mapeamento de sua
área e cadastrar as famílias, identificando as que estão expostas
à situações de risco é o:

(A) ampliar as responsabilidades dos municípios na Atenção
Básica e definir o processo de regionalização da assistência;
(B) ampliar as responsabilidades dos Estados na Atenção
Hospitalar e definir o processo de regionalização da
assistência;
(C) ampliar as responsabilidades do nível federal na Atenção
Hospitalar e definir o processo de centralização da
assistência hospitalar de alta complexidade;
(D) instituir a estratégia de saúde da família no nível estadual;
(E) desestimular os consórcios intermunicipais de saúde.

(A) auxiliar de enfermagem;
(B) enfermeiro;
(C) assistente social;
(D) agente comunitário de saúde;
(E) sanitarista.

21 - O Conselho Tutelar é normatizado no título V do Estatuto da
Criança e do Adolescente. Sobre ele são feitas as seguintes
afirmativas:

CONHECIMENTOS GERAIS
ÁREA MÉDICA

I – O conselho tutelar é o órgão jurisdicional e temporário
encarregado de julgar os casos de não cumprimento dos
direitos da criança e do adolescente.
II – É atribuição do conselho tutelar determinar que o pai agressor
seja afastado da moradia comum, em caso de abuso sexual.
III – a escolha dos membros do conselho tutelar é realizada sob
a responsabilidade do conselho municipal dos direitos da
criança e do adolescente.

24 - O antidepressivo com maior efeito sedativo é:
(A) fluoxetina;
(B) mirtazapina;
(C) sertralina;
(D) escitalopram;
(E) citalopram.
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CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

25 - A droga a seguir que pode provocar elevação de T4 é:
(A) ácido nicotínico;
(B) fenobarbital;
(C) clofibrato;
(D) sertralina,
(E) fluorouracil.

31- Paciente vem apresentando, nos últimos meses, desconforto
epigástrico e plenitude pós-prandial. Nas últimas semanas
passou a apresentar acentuada irritabilidade e contratura
muscular. Ao exame, a língua está violácea nas bordas, com
saburra espessa no centro e o pulso está deslizante e em corda.
A relação entre os cinco movimentos (elementos) representada
no quadro é:

26 - A principal causa de desenvolvimento de delírio no pósoperatório é o uso de:
(A) propranolol;
(B) soro fisiológico;
(C) cateter urinário;
(D) potássio;
(E) soro glicosado.

(A) superdominância (super-ação);
(B) contradominância (lesão);
(C) deficiência de geração;
(D) excesso de geração;
(E) dominância (ação).

27 - É um opiáceo:
32- A substância fundamental (básica) cuja função inclui nutrir,
umedecer, e assegurar as atividades mentais é:

(A) codeína;
(B) carbamazepina;
(C) piroxan;
(D) ibuprofen;
(E) naproxen.

(A) Qi;
(B) essência (jing);
(C) mente (shen);
(D) sangue (xue);
(E) líquido orgânico (jin-ye).

28 - O melhor exame para avaliação de doentes com incontinência
fecal é:
33- Paciente apresenta febre elevada, cefaléia pulsátil, sede, muco
espesso amarelado, língua vermelha com saburra amarela espessa
e pulso deslizante e rápido. Há dois dias seu quadro era de
muitos espirros, prurido na garganta, aversão ao frio, dores
musculares e volumosa secreção nasal aquosa e branca. A relação
entre os princípios polares yin e yang representada nesta
evolução é:

(A) colonoscopia;
(B) retossigmoidoscopia
(C) ressonância magnética;
(D) cintilografia;
(E) ultra-som endo-anal.

29 - A droga mais bem indicada no tratamento da síndrome de
abstinência do álcool é:

(A) intertransformação;
(B) consumo mútuo (interconsumo);
(C) interdependência (complementaridade);
(D) oposição;
(E) produção mútua (interprodução).

(A) meto-clopramida;
(B) benzodiazepínico;
(C) tiamina;
(D) histamina;
(E) fenitoina.

34- Este mesmo paciente, com febre elevada, cefaléia pulsátil,
sede, muco espesso amarelado, língua vermelha com saburra
amarela espessa e pulso deslizante e rápido e que apresentava,
há dois dias, quadro de muitos espirros, prurido na garganta,
aversão ao frio, dores musculares e volumosa secreção nasal
aquosa e branca, tem um quadro de:

30 - É uma droga de ação bloqueadora da aldosterona:
(A) hidroclorotiazida;
(B) clortolidona;
(C) atenolol;
(D) espironolactona;
(E) furosemida.

(A) vento-frio na superfície;
(B) calor-umidade no interior;
(C) vento-calor na superfície;
(D) frio-umidade no interior;
(E) vento-calor na superfície e frio-umidade no interior.
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35- Senhora vem de um período de muita preocupação, quando
abusou da alimentação. No momento, queixa-se de diarréia sem
cólicas, com fezes pastosas, restos alimentares e fraqueza
generalizada nos músculos. A língua está pálida, úmida, um pouco
aumentada, o pulso é vazio. Dentre as propostas de tratamento
a seguir, a mais adequada para este caso é:

39- Mulher com história de irritabilidade crônica tem intensa
cólica menstrual com fluxo escuro e coágulos, massa hipogástrica
sólida, língua púrpura e pulso em corda que caraterizam:
(A) fogo queimando;
(B) vento ascendendo;
(C) fleuma (muco) acumulada;
(D) sangue (xue) estagnado;
(E) deficiência de líquidos (jin-ye).

(A) tonificar 25E (Tianshu), 36E (Zusanli), 3R (Taixi), 23B
(Shenshu) usando moxas em alguns destes pontos;
(B) dispersar 25E (Tianshu), 36E (Zusanli), 37E (Shangjuxu), 3F
(Taichong), 27E (Daju) usando moxas em seguida;
(C) tonificar 12Ren (Zhongwan), 36E (Zusanli), 3BP (Taibai), 20B
(Pishu), usando moxas em alguns destes pontos;
(D) dispersar 21E (Liangmen), 13Ren (Shangwan), 44E (Neiting),
6BP (Sanyinjiao), 6CS (Neiguan) sem usar moxas;
(E) dispersar 25E (Tianshu), 11IG (Quchi), 40B (Weizhong), 25B
(Dachangshu), 37E (Shangjuxu) sem usar moxas.

40- Em relação aos mecanismos de ação da acupuntura, as teorias
mais aceitas explicam seu efeito analgésico heterossegmentar
por ação:
(A) exclusivamente dos opióides endógenos. A inserção da
agulha de acupuntura estimula principalmente os receptores
táteis Aâ (A beta, Grupo II) na pele ou músculo;
(B) tanto dos opióides endógenos quanto dos mecanismos
neuronais descendentes. A inserção da agulha de
acupuntura estimula principalmente os receptores táteis Aâ
(A beta, Grupo II) na pele ou músculo;
(C) exclusivamente dos mecanismos neuronais descendentes. A
inserção da agulha de acupuntura estimula principalmente
as pequenas fibras do grupo Aä (A delta, Grupo III) na pele
ou músculo;
(D) tanto aos opióides endógenos quanto dos mecanismos
neuronais descendentes. A inserção da agulha de
acupuntura estimula tanto as pequenas fibras Aα (A alfa,
Grupo I) quanto os receptores táteis Aâ (A beta, Grupo II)
na pele ou no músculo;
(E) tanto dos opióides endógenos quanto dos mecanismos
neuronais descendentes. A inserção da agulha de
acupuntura estimula principalmente as pequenas fibras do
grupo Aä (A delta, Grupo III) na pele ou músculo.

36 - Quadro de asma brônquica de evolução crônica, com crises
de sibilos de baixo volume, tosse fraca, voz baixa, transpiração
espontânea e história de episódios frequentes de rinite e
resfriados de repetição. A língua está pálida, com saburra branca
e o pulso vazio. O tratamento mais adequado para este caso é:
(A) tonificar 3R (Taixi), 6BP (Sanyinjiao), 4VC (Guanyuan), 23B
(Shenshu), 13B (Feishu), 12VG (Shenzhu) e 25R (Shencang);
(B) dispersar 4IG (Hegu), 7P (Lieque), 13B (Feishu), 16VG
(Fengfu) e tonificar 36E (Zusanli) e 6VC (Qihai) podendo
usar ventosas;
(C) dispersar 5P (Chize), 10P (Yuji), 6P (Kongzhui), 13B (Feishu),
1P (Zhongfu), 11IG (Quchi), 22VC (Tiantu), 5CS (Jianshi) e
40E (Fenglong);
(D) dispersar 7P (Lieque), 13B (Feishu), 1P (Zhongfu), 6CS
(Neiguan), 22VC (Tiantu), 17VC (Shanzhong) e 40E
(Fenglong) podendo usar ventosas;
(E) tonificar 9P (Taiyuan), 36E (Zusanli), 6VC (Qihai), 13B
(Feishu), 12VG (Shenzhu) e 7P (Lieque).

41- Dor que se irradia através da face lateral da região tibial,
atingindo o joelho, face lateral da coxa e se dissemina no quarto
pododáctilo sugere acometimento do canal (ramo) tendinomuscular:

37- Tuberculoso que tem febre vespertina, sudorese noturna,
tosse seca e escarros sanguinolentos ocasionais apresenta língua
vermelha, sem saburra, pulso vazio e flutuante. A síndrome dos
zang-fu é:

(A) da bexiga (zu tai yang);
(B) da vesícula biliar (zu shao yang);
(C) do fígado (zu yang ming);
(D) do estômago (zu yang ming);
(E) do rim (zu shao yin).

(A) deficiência do Qi do pulmão (fei);
(B) fogo do fígado (gan) invadindo pulmão (fei);
(C) deficiência do yin do pulmão (fei);
(D) deficiência do yin do rim (shen);
(E) deficiência do Qi do rim (shen).

42- Após um quadro agudo de febre elevada, tosse intensa,
secreção respiratória volumosa, vermelhidão e muita sede ter
cedido, paciente passa a apresentar tosse seca, sudorese
noturna, língua vermelha sem saburra e pulso vazio flutuante.
De acordo com os oito princípios diagnósticos, este paciente é
melhor classificado como:

38- É mais adequado afirmar, dentre as opções a seguir, que o
canal principal shou shaoyang (da mão) se relaciona com os
dedos, o punho, e:
(A) antebraço, olecrânio, ombro, fossa supraclavicular, orelha,
olho;
(B) antebraço, fossa cubital, ombro, clavícula, tórax, garganta;
(C) cotovelo, ombro, acrômio, fossa supraclavicular, gengiva,
lábio superior;
(D) olecrânio e ulna, ombro, escápula, fossa supraclavicular,
zigoma, orelha;
(E) antebraço, fossa cubital, axila, tórax, diafragma.

(A) excesso, calor, interno, yang;
(B) excesso + deficiência, calor, interno, yang e yin;
(C) deficiência, calor, interno, yin;
(D) excesso, calor, externo + interno, yang;
(E) deficiência, frio + calor, interno, yin.
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43- Em relação aos canais (meridianos) extraordinários e aos
canais (meridianos) divergentes ou distintos podemos afirmar
que os extraordinários:

47- Homem de meia idade refere redução da potência sexual,
zumbidos de tom grave, lombalgia de pequena intensidade, muito
frio e dor nas solas nos pés, fraqueza generalizada e vertigem
ocasional. A língua está aumentada, pálida, úmida e o pulso é
vazio e lento. O tratamento mais adequado, entre os propostos a
seguir, inclui:

(A) integram os canais principais e alguns distintos yin retornam
ao seu respectivo canal principal;
(B) regulam o suprimento de Qi e sangue dos canais principais e
os distintos não se relacionam diretamente com os zang-fu;
(C) se originam todos nos canais principais e todos os distintos
yang retornam ao seu respectivo canal principal;
(D) ligam e supervisionam os canais principais e alguns distintos
atravessam a região cardíaca ou da garganta;
(E) formam a pequena circulação e os distintos se originam todos
diretamente dos seus respectivos zang-fu.

(A) dispersar 9BP (Yinlingqiao), 20VB (Fengchi), 5F (Ligou) e
tonificar 6BP (Sanyinjiao), 36E(Zusanli), 20B (Pishu) e 3BP
(Taibai) usando moxas nos três últimos;
(B) tonificar 4VC (Guanyuan), 4VG (Mingmen), 6R (Zhaoihai),
6BP (Sanyinjiao), 36E(Zusanli), 20VG (Baihui) sem usar
moxas;
(C) dispersar 2F (Xingjian), Tayang, 20VB (Fengchi), 13VB
(Benshen), 5F (Ligou), 6CS (Neiguan), 17TA (Yinfeng) sem
usar moxas;
(D) tonificar 4VC (Guanyuan), 6BP (Sanyinjiao), 36E(Zusanli),
20VG (Baihui), 8F (Ququan), 17B (Geshu), 18B (Ganshu),
20B (Pishu), 17TA (Yinfeng) sem usar moxas;
(E) tonificar 7R (Fuliu), 20VG (Baihui), Jinggong, 36E(Zusanli),
4VC (Guanyuan), 4VG (Mingmen), usando moxas nos três
últimos.

44 - Quando montamos uma prescrição de pontos de acupuntura,
existem diversas regras de equilíbrio possíveis. Dentre elas, a
mais importante é equilíbrar os pontos:
(A) das partes alta e baixa do corpo;
(B) da parte anterior e posterior do corpo;
(C) de ambos os ramos dos mesmos canais (meridianos) nos
membros;
(D) locais com pontos à distância nas alterações dos canais
(meridianos);
(E) luo (de passagem) com os pontos yuan (fonte).

48- Mulher de meia idade passa a apresentar quadro de dor
lancinante em ambos os joelhos que piora sensivelmente aos
menores movimentos e com pressão local e alivia pelo calor, com
discreto edema, mas sem vermelhidão. A língua tem saburra
branca, fina, e o pulso está superficial e tenso. Um tratamento
adequado para este caso, dentre os a seguir, incluiria dispersar
5ID (Yanggu), 5BP (Shangqiu), 10BP (Xuehai), 34VB
(Yanglingquan), 9BP (Yinlingqiao) e Xiyan, podendo usar
eletroacupuntura de:

45- Quadro de pápulas vermelhas e pruriginosas que surgiram
após ingestão de frutos do mar, acompanhadas de epigastralgia,
saburra lingual amarela e pulso rápido. O tratamento mais
adequado, entre os propostos a seguir, inclui os pontos 11IG
(Quchi), 40B (Weizhong) e:

(A) alta frequência em alguns destes pontos e 36E (Zusanli) e
12VC (Zhongwan) usando moxas nos três últimos pontos;
(B) baixa frequência em alguns destes pontos e 23B (Shenshu) e
4VC (Guanyuan) usando moxas nos três últimos pontos;
(C) alta frequência em alguns destes pontos e 17B (Geshu) e
10BP (Xuehai) não usando moxas em quaisquer pontos;
(D) de baixa frequência em alguns destes pontos e 11IG (Quchi)
e 14VG (Dazhui) não usando moxas em quaisquer pontos;
(E) frequência combinada e 11B (Dazhu) e 39VB(Xuanzhong)
não usando moxas em quaisquer pontos.

(A) 9BP (Yinlingqiao), 6BP (Sanyinjiao), pontos auriculares
Shemen, fígado e tubérculo interior;
(B) 12VC (Zhongwan) e 6BP (Sanyinjiao), pontos auriculares
ápice do antitrago, tubérculo interior e fígado;
(C) 25E (Tianshu), 36E (Zusanli), pontos auriculares ápice do
antitrago, tubérculo interior e fígado;
(D) 6BP (Sanyinjiao) e 14VG (Dazuhi), pontos auriculares Shemen,
fígado e tubérculo interior;
(E) 9BP (Yinlingqiao), 6BP (Sanyinjiao), pontos auriculares ápice
do antitrago, tubérculo interior e fígado.

46- Num paciente jovem e habitualmente saudável que apresenta
um quadro de resfriado, com espirros, contratura muscular,
cefaléia, muita secreção, língua rosada com saburra branca fina
e pulso superficial e tenso após exposição ao frio, o mais correto
é:
(A) dispersar o frio e aquecer com moxas;
(B) dispersar o frio, aquecer com moxas e tonificar o wei Qi (Qi
defensivo);
(C) apenas tonificar o wei Qi (Qi defensivo);
(D) tonificar o wei Qi (Qi defensivo) e aquecer, para evitar
recidivas;
(E) dispersar a umidade com ventosas e tonificar o Qi geral do
organismo.
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49- Homem muito ansioso, tenso e cronicamente irritado teve
aborrecimento sério e sofreu episódio de intensa cefaléia pulsátil,
seguida de perda dos sentidos, com contratura de mandíbula,
mãos fechadas, face avermelhada, respiração estertorosa com
ruídos hidroaéreos, língua vermelha e pulso em corda e deslizante.
Ao cessar quadro agudo, apresentou fraqueza nos membros
superior e inferior direitos. O tratamento mais adequado,
respectivamente, para o quadro agudo e para a seqüela, dentre
os propostos abaixo, seria:

50- Paciente com dor na articulação do ombro e limitação na
elevação do membro superior esquerdo. Ao exame apresenta
edema, vermelhidão e calor locais e piora da dor à pressão. A
língua tem saburra fina amarela, e o pulso é superficial e rápido.
O tratamento mais adequado, dentre os propostos a seguir, se
inicia:
(A) dispersando inicialmente 4IG (Hegu), 9P (Taiyuan), 4TA
(Yangchi) e 38E (Tiaokou) do lado oposto, 11IG (Quchi)
bilateral e depois, conforme a sensibilidade diminui,
dispersando 15IG (Jianyu), 14TA (Jianliao) e Jianneiling do
mesmo lado, aplicando moxas nestes últimos;
(B) tonificando inicialmente 4IG (Hegu), 9P (Taiyuan), 4TA
(Yangchi) do lado afetado, 38E (Tiaokou) do mesmo lado,
dispersando 3F (Taichong) bilateral e 15IG (Jianyu), 14TA
(Jianliao) e Jianneiling do mesmo lado, sem moxas;
(C) dispersando inicialmente 4IG (Hegu), 9P (Taiyuan), 4TA
(Yangchi) do lado oposto, 15IG (Jianyu), 14TA (Jianliao) e
Jianneiling do mesmo lado tonificando 38E (Tiaokou), 23B
(Shensu) bilateral aplicando moxas neste último;
(D) dispersando inicialmente 4IG (Hegu), 9P (Taiyuan), 4TA
(Yangchi) do lado afetado, 38E (Tiaokou) do lado oposto,
11IG (Quchi) bilateral e depois, conforme a sensibilidade
diminui, dispersando 15IG (Jianyu), 14TA (Jianliao) e
Jianneiling do mesmo lado, sem moxas;
(E) tonificando inicialmente 4IG (Hegu), 9P (Taiyuan), 4TA
(Yangchi) do lado oposto, dispersando 38E (Tiaokou) do
mesmo lado, 3F (Taichong) bilateral e 15IG (Jianyu), 14TA
(Jianliao) e Jianneiling do mesmo lado, aplicando moxas
nestes últimos.

(A) dispersar os pontos 26VG (Shigou), 40E (Fenglong), 20VB
(Fengchi), 2F (Xingjian), 7CS (Daling), 5Co (Tongli) e
produzir uma pequena sangria nos pontos Jing dos dedos e
artelhos. Posteriormente, dispersar 23VC (Lianquan) e os
pontos 4IG (Hegu), 7E (Xiaguan), 6E (Jiache), 39VB
(Xuanzhong) e 34VB (Yanglingquan) à direita;
(B) tonificar e moxar os pontos 8VC (Shenque – moxa indireta
com sal grosso), 6VC (Qihai), 4VC (Guanyuan), tonificar
20VG (Baihui) e 16VG (Fengfu). Posteriormente, dispersar
os pontos 4IG (Hegu), 10IG (Shousanli), 5TA (Waiguan),
41E (Jiexi), 30VB (Huantiao) e 34VB (Yanglingquan) primeiro
do lado esquerdo e em seguida à direita;
(C) tonificar e moxar os pontos 8VC (Shenque – moxa indireta
com sal grosso), 6VC (Qihai), 4VC (Guanyuan), dispersar
20VG (Baihui) e 16VG (Fengfu), 20VB (Fengchi), 2F
(Xingjian), 7CS (Daling). Posteriormente, tonificar os pontos
4IG (Hegu), 10IG (Shousanli), 5TA (Waiguan), 41E (Jiexi),
30VB (Huantiao) e 34VB (Yanglingquan) à direita;
(D) tonificar e moxar os pontos 8VC (Shenque), 6VC (Qihai), 4VC
(Guanyuan), tonificar 20VG (Baihui) e 16VG (Fengfu).
Posteriormente, método neutro nos pontos 4IG (Hegu), 10IG
(Shousanli), 5TA (Waiguan), 41E (Jiexi), 30VB (Huantiao) e
34VB (Yanglingquan) à direita;
(E) dispersar os pontos 26VG (Shigou), 40E (Fenglong), 20VB
(Fengchi), 2F (Xingjian), 7CS (Daling), 5Co (Tongli) e
produzir uma pequena sangria nos pontos Jing dos dedos e
artelhos. Posteriormente, método neutro nos pontos 4IG
(Hegu), 10IG (Shousanli), 5TA (Waiguan), 41E (Jiexi), 39VB
(Xuanzhong) e 34VB (Yanglingquan) à direita.
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