
MÉDICO
ACUPUNTURA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1 -  A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de 
preenchimento do cartão de respostas. 

2 -  O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala 
e a ela não retornar, será eliminado. 

3 -  Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão 
permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, 
após aposição em ata de suas respectivas assinaturas. 

4 -  Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões (Provas) e 
nem copiar o gabarito, pois a imagem do seu cartão de respostas 
será disponibilizado em http://concursos.biorio.org.br na data 
prevista no cronograma. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

1-  Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que 
contém 60 questões objetivas, está completo.

2 -  Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e 
somente uma correta.

3 -  Confira se seus dados, o curso escolhido, indicados no cartão de 
respostas, está correto. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada 
a conferência, você deve assinar o cartão de respostas no espaço 
apropriado.

4 -  Confira atentamente se o curso e o número do caderno que 
consta neste caderno de questões é o mesmo do que consta em 
seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.

5 -  Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, 
amassado, dobrado nem manchado.

6 -  Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será 
considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas 
seja a correta.  

AGENDA 

l 23/02/2014, Provas Objetivas e Entrega de 
Títulos (candidatos de Nível Superior). 

l 24/02/2014, Divulgação dos Gabaritos Preliminares 
e Disponibilização dos Exemplares das Provas Objetivas.

l 25/02/2014, Disponibilização das Imagens dos 
Cartões de Respostas das Provas Objetivas.

l 26/02 e 27/02/2014, Interposição de Recursos 
Administrativos quanto as questões das Provas 
Objetivas. 

l 17/03/2014, Divulgação dos Gabaritos Definitivos 
Oficiais, Resultado das Notas Preliminares das Provas 
Objetivas.

l 17/03 a 21/03/2014, Interposição de Recursos 
Administrativos contra as Notas Preliminares das 
Provas Objetivas.

l 25/03/2014, Divulgação do Resultado dos 
Recursos Administrativos contra as Notas 
Preliminares das Provas Objetivas.

l 25/03/2014, Resultado Definitivo das Notas 
das Provas Objetivas.

l 01/04/2014, Resultado das Notas Preliminares 
da Avaliação de Títulos.

l 02/04 a 03/04/2014, Interposição de Recursos 
Administrativos contra as Notas Preliminares da 
Avaliação de Títulos.

l 06/04/2014, Divulgação do Resultado Final 
das Notas das Provas Objetivas.

l 07/04/2014, Resultado Final do Processo Seletivo.

CADERNO: 1 

INFORMAÇÕES: 
l Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h 
l Internet: http://concursos.biorio.org.br 

l E-mail: fsaude2014@biorio.org.br

CÓDIGO: MAC08 
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO
ESTUDO DEMONSTROU PELA PRIMEIRA VEZ 
QUE BEBER ÁGUA EMAGRECE –Uol Saúde

Uma equipe de cientistas alemães demonstrou pela 
primeira vez que, como assegura a tradição popular, beber 
água emagrece.
Uma pesquisa clínica da universidade Charité de Berlim 
publicada nesta quinta-feira (29) na revista American 
Journal of Clinical Nutrition assegura que a ingestão de 
água reforça os efeitos de uma dieta de emagrecimento.
“Apesar de nas dietas normalmente ser recomendado beber 
muita água, até agora não havia nenhuma recomendação 
com base científica”, disse o responsável da equipe de 
pesquisa, Rebecca Muckelbauer.
A partir da análise de cerca de 5.000 referências de 
diferentes bancos de dados de artigos científicos, os 
especialistas puderam comprovar que beber água 
efetivamente acelera os processos de emagrecimento 
quando se está fazendo uma dieta.
O estudo destaca a conclusão de uma série de dados 
sobre o sucesso de uma dieta em um grupo de idosos que 
aumentaram seu consumo médio de água.
As pessoas estudadas que aumentaram em um litro ao 
dia seu consumo de água emagreceram entre um e dois 
quilogramas a mais que o grupo de controle, que manteve 
sem alteração a quantidade de líquido que bebia.
O efeito de emagrecimento da água em combinação com 
uma dieta pode acontecer, segundo os cientistas, à simples 
sensação física de saciedade com a ingestão do líquido e à 
aceleração do metabolismo.

QUESTÃO 1 
O título do texto nos informa, implicitamente, que:

(A) outros estudos, com o mesmo objetivo, já haviam sido 
feitos, mas não haviam chegado a essa conclusão.

(B) a tese de que beber água emagrece já era defendida por 
muitos, mas isso era afirmado pelos médicos, sem a 
pesquisa de laboratórios farmacêuticos.

(C) o emagrecimento está ligado principalmente à ingestão de 
grande quantidade de água, fato só agora comprovado 
pela ciência.

(D) a ciência comprovou, por meio de pesquisas, que o 
consumo de água auxilia no emagrecimento, fato que 
ainda não havia sido confirmado.

(E) algumas pesquisas anteriores, embora sem credibilidade, já 
haviam demonstrado que beber água emagrece.

QUESTÃO 2
O título do texto – estudo demonstrou pela primeira vez 
que beber água emagrece – pode ser reescrito de várias 
formas; Avalie se as formas de reescrever essa mesma 
frase seguem corretamente as regras de pontuação:

I -  Pela primeira vez, estudo demonstrou que beber água 
emagrece.

II -  Estudo, pela primeira vez, demonstrou que beber água 
emagrece.

III -  Estudo demonstrou, pela primeira vez, que beber água 
emagrece.

IV - Estudo demonstrou que beber água emagrece, pela 
primeira vez.

Estão corretas as formas:

(A) I-II-III-IV
(B) I-II-III, apenas
(C) I-III-IV, apenas 
(D) II-III-IV, apenas
(E) II-III, apenas

QUESTÃO 3
“Uma equipe de cientistas alemães demonstrou pela primeira 
vez que, como assegura a tradição popular, beber água 
emagrece”.

O conectivo abaixo que substitui adequadamente o “como” 
nesse segmento do texto é:

(A) tal qual
(B) assim como
(C) conforme
(D) à medida que
(E) desde que

QUESTÃO 4 
“Apesar de nas dietas normalmente ser recomendado beber 
muita água, até agora não havia nenhuma recomendação com 
base científica”; a forma abaixo de reescrever-se esse segmento 
do texto que respeita a correlação de tempos verbais é:

(A) Embora na dietas ser normalmente recomendado que 
se bebesse muita água, até agora não havia nenhuma 
recomendação com base científica.

(B) Mesmo que nas dietas seja normalmente recomendado 
que se beba muita água, até agora não havia nenhuma 
recomendação com base científica.

(C) Ainda que nas dietas ser recomendado normalmente beber 
muita água, até agora não há nenhuma recomendação 
com base científica.

(D) Conquanto nas dietas fosse normalmente recomendado 
beber muita água, até agora não havia nenhuma 
recomendação com base científica.

(E) Apesar de nas dietas ser normalmente recomendado 
beber muita água, até agora não tem havido nenhuma 
recomendação com base científica.
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QUESTÃO 5 
O segmento do texto em que a troca de posição dos termos 
sublinhados modifica o sentido do texto é:

(A) “A partir da análise de cerca de 5.000 referências de 
diferentes bancos de dados de artigos científicos”.

(B) “...os especialistas puderam comprovar que beber água 
efetivamente acelera os processos de emagrecimento”.

(C) “Uma equipe de cientistas alemães demonstrou 
pela primeira vez que beber água emagrece”.

(D) “...como assegura a tradição popular, beber água emagrece”.
(E) “Apesar de nas dietas normalmente ser recomendado 

beber muita água...”

QUESTÃO 6
O termo sublinhado que funciona como agente (adjunto 
adnominal) e não como paciente (complemento nominal) do 
termo anterior é:

(A) ingestão de água
(B) pesquisa da Universidade Charité
(C) consumo médio de água
(D) análise de cerca de 5000 referências
(E) aceleração do metabolismo

QUESTÃO 7
“O estudo destaca a conclusão de uma série de dados sobre o 
sucesso de uma dieta em um grupo de idosos que aumentaram 
seu consumo médio de água”.

Assinale a alternativa em que o comentário realizado sobre um 
componente desse segmento do texto é correto:

(A) a expressão “uma série de” indica um conjunto de 
elementos organizados do menos para o mais importante.

(B) o conectivo “sobre” indica uma noção de “lugar”.
(C) o pronome relativo “que” tem “dieta” por antecedente.
(D) o vocábulo “conclusão” indica um pensamento 

obrigatoriamente correto.
(E) o vocábulo “idosos” representa uma designação 

politicamente correta de “velhos”.

QUESTÃO 8
Segundo o texto, a ingestão de água emagrece:

(A) desde que acompanhada de controle médico.
(B) sobretudo em pacientes da terceira idade.
(C) já que traz a sensação de saciedade.
(D) caso não esteja acompanhada de uma dieta.
(E) apesar de já haver uma pesquisa que o comprova.

QUESTÃO 9
“A partir da análise de cerca de 5.000 referências...”; assinale a 
alternativa que indica corretamente o significado da expressão 
sublinhada:

(A) quantidade rigorosamente precisa
(B) quantidade aproximada para menos
(C) quantidade aproximada para mais
(D) quantidade aproximada para mais ou menos
(E) quantidade intencionalmente exagerada.

QUESTÃO 10
Considerando que o texto aborda uma pesquisa científica, 
indique a etapa dessa pesquisa que NÃO foi corretamente 
identificada:

(A) hipótese: beber água emagrece
(B) metodologia: comparar grupos de idosos que aumentaram 

seu consumo médio de água com outros que não o fizeram.
(C) método empregado: dedutivo, pois partem de um caso 

geral para casos particulares.
(D) análise: os estudos mostraram maior emagrecimento no 

grupo de idosos que aumentaram seu consumo médio de 
água.

(E) conclusão: os idosos perdem mais peso quando aumentam 
seu consumo médio de água e estão fazendo dieta.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS

QUESTÃO 11
Avalie se, de acordo com a Lei 8080/90, são objetivos do 
Sistema Único de Saúde:

I -  A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 
determinantes da saúde.

II -  A formulação de política de saúde destinada a promover, 
nos campos econômico e social, a observância do disposto 
no § 1º do art. 2º desta lei.

III -  A assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, com 
a realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas.

IV - O fomento, no âmbito do ensino superior de graduação e de 
pós-graduação, de práticas político-pedagógicas capazes de 
transformar a concepção dos profissionais da área de saúde 
em relação aos cuidados em saúde.

Estão corretos os objetivos:

(A) I e II, apenas.
(B) III e IV, apenas.
(C) I, II e III, apenas.
(D) I, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 12
Avalie se as ações e serviços públicos de saúde e os serviços 
privados contratados ou conveniados que integram o Sistema 
Único de Saúde (SUS) obedecem, dentre outros aos seguintes 
princípios:

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os 
níveis de assistência.

II - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 
integridade física e moral.

III - utilização da epidemiologia para o estabelecimento 
de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 
programática.

IV - participação da comunidade.

Estão corretos:

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

QUESTÃO 13
Em relação à assistência terapêutica e à incorporação de 
tecnologia em saúde, de acordo com a lei 8080/90, NÃO é 
correto afirmar que:

(A) A assistência terapêutica integral inclui a dispensação 
de medicamentos e produtos de interesse para a 
saúde(próteses, órteses, bolsas coletoras e equipamentos 
médicos), cuja prescrição esteja em conformidade com as 
diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para 
a doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do 
protocolo, em conformidade com o disposto no na própria 
lei 8080/90.

(B) A assistência terapêutica integral inclui a oferta de 
procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, 
ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas 
elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde 
- SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, 
conveniado ou contratado.

(C) Protocolo clínico e diretriz terapêutica é um documento 
que estabelece critérios para o diagnóstico da doença 
ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os 
medicamentos e demais produtos apropriados, quando 
couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de 
controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos 
resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores 
do SUS.  

(D) Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas não 
devem estabelecer os medicamentos ou produtos 
necessários nas diferentes fases evolutivas da doença ou 
do agravo à saúde de que tratam. 

(E) Os medicamentos ou produtos da assistência terapêutica 
e da incorporação de tecnologia são aqueles avaliados 
quanto à sua eficácia, segurança, efetividade e custo-
efetividade para as diferentes fases evolutivas da doença 
ou do agravo à saúde de que trata o protocolo. 

QUESTÃO 14
De acordo com a Lei 8142/90, o Sistema Único de Saúde - SUS 
contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções 
do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: 
 
(A) a Conferência de Saúde e  o Conselho de Saúde. 
(B) o Comitê Gestor e a Secretaria Executiva.
(C) o Conselho Administrativo e o Comitê Gestor.
(D) o Congresso de Saúde e o Conselho de Saúde.
(E) o Congresso de Saúde e a Conferência Permanente.  

QUESTÃO 15

Um dos fundamentos da Atenção Básica é “Ter território 
_____ sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, 
a programação _____ e o desenvolvimento de ações 
setoriais e intersetoriais com impacto na situação, 
nos condicionantes e nos determinantes da saúde das 
coletividades que constituem aquele território, sempre 
em consonância com o princípio da _____”.

(PNAB, 2012, Anexo 1)

As lacunas ficam corretamente preenchidas por:

(A) associado / centralizado / impessoalidade.
(B) adstrito / descentralizada / equidade.
(C) limitado / centralizada / paridade.
(D) adstrito / centralizada / hierarquização.
(E) limitado / hierarquizada e centralizada / equidade.

QUESTÃO 16
Avalie se as atribuições comuns a todos os profissionais das 
Equipes de Atenção Básica incluem:

I -  Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade 
de saúde da população local, bem como as previstas nas 
prioridades e protocolos da gestão local.

II - Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos 
indivíduos no sistema de informação indicado pelo 
gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, os dados 
para a análise da situação de saúde, considerando as 
características sociais, econômicas, culturais, demográficas 
e epidemiológicas do território, priorizando as situações a 
serem acompanhadas no planejamento local.

III - Participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta 
qualificada das necessidades de saúde, procedendo à 
primeira avaliação (classificação de risco, avaliação de 
vulnerabilidade, coleta de informações e sinais clínicos) 
e identificação das necessidades de intervenções de 
cuidado, proporcionando atendimento humanizado, 
responsabilizando-se pela continuidade da atenção e 
viabilizando o estabelecimento do vínculo.

IV - Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de 
notificação compulsória e de outros agravos e situações 
de importância local.

Estão corretas as atribuições:

(A) I e III, apenas.
(B) II, III e IV, apenas.
(C) I, II e III, apenas.
(D) I, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 17
Os seguintes itens são necessários à Estratégia Saúde da 
Família, EXCETO UM, que está ERRADO. Assinale-o.

(A) Existência de equipe multiprofissional (equipe de Saúde 
da Família) composta por, no mínimo, médico generalista 
ou especialista em Saúde da Família ou médico de Família 
e Comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em 
Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e 
agentes comunitários de saúde.

(B) Como parte da equipe multiprofissional, podem ser 
acrescentados profissionais de saúde bucal: cirurgião-
dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, 
auxiliar e/ ou técnico em saúde bucal.

(C) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da 
população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas 
por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família, não 
ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas 
por equipe.

(D) Recomenda-se que o número de pessoas por equipe 
considere o grau de vulnerabilidade das famílias 
daquele território, sendo que, quanto maior o grau de 
vulnerabilidade, maior deverá ser a quantidade de pessoas 
por equipe.

(E) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, 
no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada 
de 3.000, respeitando critérios de equidade para essa 
definição.

QUESTÃO 18
Avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 
afirmativas a respeito da Estratégia Saúde da Família:

I - Visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo 
com os preceitos do Sistema Único de Saúde.

II - É considerada pelo Ministério da Saúde e pelos  gestores 
estaduais e municipais, representados respectivamente 
pelo Conass e Conasems, como estratégia de expansão, 
qualificação e consolidação da atenção básica por 
favorecer uma reorientação do processo de trabalho 
com maior potencial de aprofundar os princípios, 
diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a 
resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas 
e coletividades.

III – Propicia uma importante relação custo-efetividade.

As afirmativas I, II e III são respectivamente:

(A) F, V e V.
(B) V, F e F.
(C) V, V e V.
(D) V, F e V.
(E) F, V e F.

QUESTÃO 19
Em relação aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), 
NÃO é correto afirmar que:

(A) foram criados com o objetivo de ampliar a abrangência 
e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua 
resolubilidade.

(B) São constituídos por equipes compostas por profissionais 
de diferentes áreas de conhecimento, que devem atuar de 
maneira integrada e apoiando os profissionais das equipes 
de Saúde da Família, das equipes de atenção básica para 
populações específicas.

(C) Devem, a partir das demandas identificadas no trabalho 
conjunto com as equipes e/ou Academia da Saúde, atuar 
de forma integrada à Rede de Atenção à Saúde e seus 
serviços, além de outras redes  como SUAS, redes sociais e 
comunitárias.

(D) Fazem parte da atenção básica e se constituem como 
serviços com unidades físicas independentes ou especiais 
e de livre acesso para atendimento individual ou coletivo.

(E) A responsabilização compartilhada entre a equipe do NASF 
e as equipes de Saúde da Família/equipes de atenção básica 
para populações específicas prevê a revisão da prática do 
encaminhamento com base nos processos de referência 
e contrarreferência, ampliando-a para um processo de 
compartilhamento  de casos e acompanhamento longitudinal 
de responsabilidade das equipes de atenção básica, 
atuando no fortalecimento de seus princípios e no papel de 
coordenação do cuidado nas Redes de Atenção à Saúde.

QUESTÃO 20
O Programa Saúde na Escola (PSE) visa à atenção integral à 
saúde de crianças, adolescentes e jovens do ensino público 
básico, no âmbito das escolas e Unidades Básicas de Saúde. 
Avalie se as seguintes ações, a serem realizadas pelas equipes 
de saúde da atenção básica e educação, de forma integrada, 
estão corretas:

I -  Avaliação clínica e psicossocial que objetivam identificar 
necessidades de saúde e garantir a atenção integral a elas 
na Rede de Atenção à Saúde.

II -  Promoção e prevenção que articulem práticas de 
formação, educativas e de saúde, visando à promoção da 
alimentação saudável, à promoção de práticas corporais 
e atividades físicas nas escolas, à educação para a saúde 
sexual e reprodutiva, à prevenção ao uso de álcool, 
tabaco e outras drogas, à promoção da cultura de paz e 
prevenção das violências, à promoção da saúde ambiental 
e desenvolvimento sustentável.

III - Educação permanente para qualificação da atuação dos 
profissionais da educação e da saúde e formação de jovens.

Está(ao) correta(s) a(s) ação(oes):

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

QUESTÃO 21
Assinale a afirmativa INCORRETA:

(A) Um aspecto Yin pode conter Yang no seu interior.
(B) No sistema nervoso autônomo, o simpático corresponde 

ao Yin e o parassimpático ao Yang.
(C) O dorso, o alto e o exterior são Yang em relação ao ventre, 

o baixo e o interior.
(D) Ao Yin correspondem forma, contração, repouso e 

descendência.
(E) Os órgãos sólidos são Yin e as vísceras ocas são Yang.
  
       
QUESTÃO 22
Com relação aos cinco elementos/movimentos, avalie as 
afirmativas a seguir:

I- O sabor picante está relacionado ao elemento metal.
II- O estado das unhas reflete a condição do elemento madeira.
III- Podemos exemplificar a contra-dominância dizendo que 

um grande  excesso do fígado pode lesar o estômago.

(A) Todas as afirmativas estão corretas.
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
(D) Todas as afirmativas estão incorretas.
(E) Apenas a afirmativa III está correta. 

QUESTÃO 23
Observe as afirmativas a seguir com relação a energia (Qi), 
sangue (Xué) e líquidos orgânicos (Jin-Ye):

I- O sangue (Xué) está relacionado ao crescimento e 
desenvolvimento.

II- A energia(Qi) está relacionada à sustentação e 
consolidação, mantendo os órgãos em posição e impedindo 
o extravasamento de substâncias fundamentais.

III- A essência (Jing) está relacionada à maturação sexual, ao 
armazenamento do Yin e Yang, às medulas e cérebro.

(A) Apenas a afirmativa I está correta.
(B) Apenas a afirmativa III está correta.
(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
(D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
(E) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 24
Todas as afirmativas a seguir estão corretas, EXCETO:
 
(A) O Fígado permite o livre fluxo de energia (Qi) e estoca o 

sangue (Xué).
(B) O Baço-Pâncreas regula a transformação e o transporte dos 

alimentos e líquidos, mantém os órgãos em sua posição e 
transporta substâncias fundamentais para o alto.

(C) Os Rins são a sede da essência e do Yin e Yang corporais, 
dominam os ossos, controlam os orifícios inferiores, abrem-
se nos ouvidos e manifestam-se nos pêlos e cabelos.

(D) Os pontos do canal do pericárdio são utilizados nas 
síndromes de perversão do Qi (tosse, náuseas e vômitos).

(E) A Vesícula Biliar além de ser uma víscera, é considerada 
um órgão extraordinário.

      
QUESTÃO 25
Assinale a afirmativa INCORRETA:

(A) Os canais tendíneo-musculares e distintos, que 
veiculam principalmente energia defensiva (Wei Qi), 
estão relacionados com os seus canais principais 
correspondentes e tem como função a proteção e nutrição 
da região percorrida pelos mesmos.

(B) Os canais principais veiculam primordialmente Qi nutritivo 
(Ying Qi), sangue (Xué) e em menor proporção, líquidos 
orgânicos (Jin-Ye), energia defensiva (Wei Qi) e energia 
ancestral (Jing).

(C) O canal extraordinário Chong Mai se relaciona diretamente 
com os órgãos (Zang) e vísceras (Fu) e têm uma nítida 
relação com os Rins de maneira direta ou indireta.

(D) O vaso cintura (Dai Mai) apresenta como sintomatologia: 
irregularidade menstrual, leucorréia, plenitude abdominal, 
fraqueza dos MMII e lombalgia.

(E) O canal extraordinário Chong Mai apresenta como 
sintomatologia: sangramento uterino, leucorréia, 
impotência, dor abdominal, doenças intestinais e diarréia.

QUESTÃO 26
Os pontos mais indicados para o tratamento da lombalgia 
crônica que piora ao acordar, com fraqueza nos joelhos e muito 
frio nas extremidades, são:

(A) 26VG, 6VC, 23R e 6R, em dispersão.
(B) 3ID, 62B, 7R, 4VG com 23B em tonificação e moxabustão.
(C) 41VB, 34VB, 3R, 5TA em tonificação.
(D) 3ID, 60B, 3R,  40B em dispersão.
(E) 4BP, 6R, 3R, 34VB E 60B.
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QUESTÃO 27
Avalie se são falsas (F) ou verdadeiras (V) as afirmativas a 
seguir: 

l- Nas síndromes de calor nos Pulmões, os seguintes pontos 
são utilizados: 14VG, 13B, 1P, 5P, 44E, 6BP, que agem 
clareando o calor dos Pulmões, além de nutrir os líquidos 
orgânicos (Jin-ye).

ll- Nas síndromes de colapso do Baço-Pâncreas e do Coração, 
são utilizados os seguintes pontos: 14VG, 6Pc, 11IG, 6PB, 
9BP, 36E, 22B, 20B com moxabustão nos dois últimos 
pontos.

lll- Nas síndromes de deficiência do Yin do Rim e do Fígado são 
indicados os seguintes pontos: 18B, 23B, 34VB, 8F, 3R e 
4VC. São pontos que tonificam os Rins, o Fígado e nutrem 
os tendões.

As afirmativas l, ll e lll são respectivamente:

(A) V, F e F
(B) F, V e F
(C) V, F e V
(D) F, V e V
(E) V, V e V

QUESTÃO 28
Assinale a afirmativa correta:

(A) Canais Lo derivam dos meridianos principais, sendo que os 
Vasos Maravilhosos  do governo (Du Mai) e da concepção 
(Ren Mai) também apresentam, cada um deles, um vaso 
Lo.

(B) Todos os Vasos Maravilhosos tem sua origem diretamente 
nos Rins.

(C) Os Canais Distintos não se originam dos Canais Principais.
(D) O ponto 8E, na região fronto-temporal, é o ponto de 

reunião dos três canais Yang dos MMll.
(E) Os Canais Extraordinários somente veiculam energia 

ancestral (Jing) .

QUESTÃO 29
Todas as afirmativas a seguir estão corretas, EXCETO:

(A) O ponto 10P situa-se na borda lateral da eminência tenar 
da mão, no meio do primetacarpiano. Relaciona-se com o 
músculo abdutor curto do polegar e profundamente com 
os ramos do nervo mediano.

(B) O ponto 36E está situado a três TSUN abaixo do 35E, entre 
os músculos tibial anterior e extensor comum dos dedos.

(C) O ponto 3F está situado no dorso do pé, no espaço inter-
ósseo entre o primeiro  e o segundo metatarsianos, a um 
TSUN e meio acima do 2F.

(D) O ponto 4VG situa-se na região lombar entre os processos 
espinhosos da segunda e terceira vértebras lombares.

(E) O ponto 17B situa-se a um TSUN e meio lateral a linha 
media, horizontalmente à borda inferior do processo 
espinhoso da oitava vértebra torácica.

       

QUESTÃO 30
Ponto extra localizado na fáscia temporal e músculo temporal, 
seguido pelo plexo venoso da fáscia temporal, artéria e veia 
temporais; inervado superficialmente pelos nervos facial 
e ramos auriculares e temporais. Indicado nas cefaleias, 
enxaqueca, neuralgia do trigêmeo e paralisia facial. O texto 
refere-se a:
       
(A) Yintang
(B) Bitong 
(C) Yuyao
(D) Tayang
(E) Qiuhou

QUESTÃO 31
Com relação aos chamados pontos de influência, NÃO é correto 
afirmar que:

(A) 11B é utilizado para disfunções genito-urinárias.
(B) 34VB tem influência sobre os tendões.
(C) 17Ren trata disfunções relacionadas ao Zhong QI.
(D) 39VB é indicado para tratar patologias relacionadas `as 

medulas óssea e nervosa.
(E) 3lD tem influência na região cervical.

QUESTÃO 32
Todas as afirmativas a seguir estão corretas, EXCETO:
              
(A) A raiva ocasiona a subida do QI.
(B) A preocupação excessiva pode causar disfunção do 

Coração e Baço-Pâncreas.
(C) A depressão prolongada e a raiva podem causar 

desarmonia entre o Fígado e o Baço-Pâncreas.
(D) A alegria ou o medo excessivo podem causar palpitações, 

insônia e confusão mental.
(E) A melancolia pode ocasionar  disfunção do Coração.

      
QUESTÃO 33
Cólica no final da menstruação que piora com cansaço e esforço 
físico e melhora pela compressão do baixo ventre, repouso 
e calor local. Fluxo diminuído e pálido, câimbras e palidez 
cutânea. A língua apresenta-se pálida e com pouca saburra. O  
pulso está profundo, fino e deficiente. 

Esse quadro clínico sugere:

(A) Deficiência do Yang dos Rins.
(B) Deficiência do sangue do Fígado.
(C) Deficiência do Yang do Baço-Pâncreas.
(D) Estagnação do sangue do Fígado.
(E) Penetração de frio.
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QUESTÃO 34
Todas as afirmativas a seguir estão corretas, EXCETO:
              
(A) O Calor do verão, associado  a Umidade, pode resultar em 

Secura.
(B) O Vento é o Fator Patogênico mais importante para as 

doenças de origem exógena.
(C) A ansiedade estagna o QI do Coração, que falha na função 

de transportar os nutrientes e água para todo o corpo.
(D) A tensão mental excessiva prejudica o Coração e o Baço-

Pâncreas e resulta no consumo do sangue do Coração e do 
QI do Baço-Pâncreas, podendo causar palpitações, déficit 
de memória, insônia, distensão abdominal e diarreia.

(E) Permanecer em posição ortostática por muito tempo 
danifica os Rins.

      
QUESTÃO 35
Os pontos mais indicados para o tratamento da deficiência do 
sangue do Coração são:

(A) 6Pc, 4IG, 18B, 47B, 3F, 13VB, 24Ren.
(B) 15B, 36E, 7Co, 6BP, 10BP, 17B, 21Du.
(C) 8Co, 8E, 40E, 15B, 44B, 5Pc, 9Co.
(D) 17Ren, 18Ren, 4Pc, 15B, 10BP, 17B, 7Co.
(E) 6Pc, 4Ren, 15B, 23B, 6BP, 6R, 9R

QUESTÃO 36
Todas as afirmativas a seguir estão corretas, EXCETO:

(A) As ventosas estão indicadas para doenças de excesso e 
Umidade. 

(B) O uso de moxabustão está contraindicado nas síndromes 
de calor e no baixo ventre de mulheres no período 
menstrual.

(C) Nos canais Yang os pontos Ting estão relacionados ao 
elemento/movimento madeira. Nos canais yin os pontos 
Ting estão relacionados ao elemento/movimento metal.

(D) Os pontos locais estão localizados no tronco e cabeça e os 
pontos distais nos membros.

(E) O ponto dominante é aquele referente ao órgão  a ser 
tratado.

QUESTÃO 37
Com relação à síndrome Shaoyang, todas as afirmativas a 
seguir estão corretas, EXCETO:

(A) Apresenta sintomas como: febre, aversão ao frio, dor e 
rigidez da cabeça e do pescoço. O pulso está superficial.

(B) É uma síndrome meio exterior, meio interior e é decorrente 
do aprofundamento de uma síndrome Taiyang.

(C) A síndrome Taiyang é caracterizada por alternância entre 
febre e calafrios.

(D) A síndrome Shaoyang pode apresentar como sintomas, 
vômitos decorrentes da ascensão adversa do Qi do 
Estômago.

(E) O pulso em corda é característico da síndrome Shaoyang.

       

QUESTÃO 38
Mulher, 42 anos, ao se submeter a tratamento matinal por 
acupuntura, apresenta perda súbita da consciência, respiração 
fraca, membros frios e pulso profundo e  vazio. Trata-se de:

(A) Deficiência do Yin do Coração.
(B) Deficiência do sangue do Coração.
(C) Deficiência do Yang do Coração.
(D) Deficiência do Yang do Rim.
(E) Ascensão do vento do Fígado.

       
QUESTÃO 39
Homem, 54 anos, após trabalhar no período diurno em câmara 
frigorífica, apresenta, no dia seguinte, desvio da comissura 
labial esquerda e dificuldade para fechar o olho esquerdo. 
A língua está recoberta por saburra branca e o pulso está 
superficial e tenso à palpação.

A melhor opção de tratamento com relação a esse quadro 
clínico é:

(A) 20VB, 4E, 2E, 4IG, 26Du, 14VB, YUYAO, todos em 
tonificação.

(B) 20VB, 4E, 2E, 4IG, 26Du, 14VB, YUYAO, todos em dispersão.
(C) 20VB, 4E, 2E, 4IG, 26Du, 14VB, YUYAO, os da face em 

tonificação e os demais dispersão.
(D) 20VB, 4E, 2E, 4IG, 26Du, 14VB, YUYAO, os da face em 

dispersão e os demais em tonificação.
(E) 20VG com moxabustão e pontos da hemiface 

comprometida em tonificação.
       

QUESTÃO 40
Mulher, 56 anos, com diarréia crônica de fezes pastosas, 
queixa-se de cansaço, anorexia e emagrecimento. Apresenta 
hérnia inguinal. Ao exame físico a língua mostra-se revestida 
com saburra branca e o pulso está profundo e deficiente. 

Diagnóstico pelos Oito Princípios:

(A) Deficiência, calor, externo, Yang.
(B) Deficiência, frio, externo,  Yin.
(C) Deficiência, frio, interno, Yin
(D) Excesso, frio, interno, Yin.
(E) Excesso, frio, externo, Yang.
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ATENÇÃO: O quadro clínico a seguir refere-se ás próximas três 
questões:

Mulher, 24 anos, queixa-se de tensão pré-menstrual 
de longa data, com irritabilidade, cefaleia pulsátil e 
eliminação de coágulos escuros no início do período 
menstrual. Mais recentemente o quadro evoluiu com 
sangramento  vermelho vivo. A USG-transvaginal mostra 
a presença de miomas com no máximo 3cm de diâmetro. 
A língua se apresenta com saburra espessa e amarelada, 
bordas e ponta vermelha. O pulso está cheio, deslizante 
e em corda.

QUESTÃO 41
Avalie se as seguintes condições explicam esse caso:

I - Estagnação do QI do Fígado.
II -Ascensão do Yang do Fígado.
III - Descendência do Fogo do Fígado para o aquecedor inferior.
IV - Estagnação do sangue do Fígado.

Estão corretas as afirmativas:

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

QUESTÃO 42
O tratamento mais indicado para tratar a raiz é:

(A) 13B, 44E, 5P, 14Du, 41E, 6BP, 9BP,34VB.
(B) 3F, 34VB, 14F, 8F, 17B, 10BP, 20B.
(C) 3F, 34VB, 14F, 4IG, 17B, 10BP.
(D) 18B, 23B, 34VB, 39VB, 8F, 41E, 6BP, 9BP.
(E) 3F, 14F, 36E, 20VB, 34VB, 15B, 4Du.

QUESTÃO 43
O tratamento mais indicado para a manifestação mais recente 
é:

(A) 4BP + 6Pc, 1BP, 6BP, 8BP, 9BP, 10BP, 11IG, 3Ren, 22B, 32B.
(B) 8F, 10BP, 5C, 17B, 20B, 14Du.
(C) 1BP, 6BP, 8BP, 10BP, 2R, 3R, 5R, 3F, 11IG.
(D) 4BP + 6Pc, 1BP, 6BP, 8BP, 10BP, 11IG, 5R.
(E) 3F, 14F, 20VB, 34VB, 36E, 4Du, 15B.

QUESTÃO 44
Com relação ao tratamento por eletro-acupuntura as 
afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO:

(A) Está contra indicado em portadores de marca-passo, 
próteses metálicas, em região precordial e seios carotídeos.

(B) Está indicado em neuralgias, paralisias, no tratamento 
da dor, nas disfunções gastro-intestinais, respiratórias, 
psíquicas e na indução do trabalho de parto.

(C) A baixa frequência (2-4 Hz) estimula as fibras A Beta e libera 
beta endorfinas e cefalina.

(D) A alta frequência (15-300 Hz) estimula as fibras A Beta e 
libera serotonina e fator de crescimento neural. 

(E) A baixa frequência (2 a 4 Hz) estimula as fibras A Delta e C 
aferentes. 

QUESTÃO 45
Ainda com relação à eletro-acupuntura as afirmativas abaixo 
estão corretas, EXCETO: 

(A) A alta mais a baixa frequência (denso-dispersa), estimula a 
liberação completa e simultânea de todos os neuropeptídeos.

(B) A alta mais a baixa frequência (denso-dispersa), tem 
atuação no tálamo, córtex cingulado contra-lateral, área 
somatosensória e ínsula.

(C) A alta frequência (15Hz) é utilizada em pontos de comando 
e na dor visceral espasmódica.

(D) A baixa frequência (2Hz) é utilizada em pontos gatilhos e 
pontos dolorosos ou locais (Ashi).

(E) A eletroacupuntura está indicada durante a gravidez

QUESTÃO 46
Tontura, cansaço, diarreia, visão turva, parestesia dos MM SS 
e ressecamento das mucosas, com a língua pálida e o pulso 
áspero correspondem a:

(A) Deficiência do QI do Baço-Pâncreas e do sangue do Fígado.
(B) Deficiência do QI do Baço-Pâncreas e estagnação do QI do 

Fígado.
(C) Deficiência do QI do Baço-Pâncreas e do Pulmão.
(D) Desarmonia entre o Coração e o Rim.
(E) Deficiência do Yin do Pulmão e do Rim.

QUESTÃO 47
Tosse seca, dispneia aos esforços, lombalgia, febre vespertina, 
sudorese noturna, língua vermelha e pulso flutuante 
(superficial e deficiente) correspondem a:

(A) Deficiência do QI do Baço-Pâncreas e do Pulmão.
(B) Deficiência do Yin do Coração e do Pulmão.
(C) Desarmonia entre o Coração e o Rim.
(D) Deficiência do Yin do Pulmão e do Rim.
(E) Deficiência do QI do Baço-Pâncreas e do sangue do Fígado.

QUESTÃO 48
Diarreia, edema dos MM II, membros frios, urina abundante 
e clara, anorexia e aversão ao frio. A língua encontra-se pálida 
e aumentada. O pulso está lento e deficiente. Os sinais e 
sintomas apresentados correspondem a:

(A) Deficiência do QI do Baço-Pâncreas e sangue do Fígado.
(B) Deficiência do QI do Baço-Pâncreas e estagnação do QI do 

Fígado.
(C) Deficiência do QI do Baço-Pâncreas e do QI do Pulmão.
(D) Deficiência do Yin do Pulmão e do Yin do Rim.
(E) Deficiência do Yang do Baço-Pâncreas e Yang do Rim.
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QUESTÃO 49
Distensão abdominal, diarréia, insônia, palpitação e dificuldade 
de concentração. A Língua encontra-se pálida e o pulso fino e 
deficiente. Os sinais e sintomas apresentados correspondem a:

(A) Deficiência do Yang do Rim e do Baço-Pâncreas.
(B) Deficiência do Coração e do Baço-Pâncreas.
(C) Deficiências do QI do Baço-Pâncreas e  estagnação do QI 

do Fígado.
(D) Desarmonia entre o Coração e o Rim.
(E) Deficiência do QI do Baço-Pâncreas e do Pulmão.

QUESTÃO 50
Anorexia, diarreia, cansaço, dispneia, sudorese espontânea 
e expectoração pulmonar Clara. A língua encontra-se pálida 
e o pulso deficiente. Os sinais e sintomas apresentados 
correspondem a:

(A) Desarmonia entre o Coração e o Rim.
(B) Deficiência do Yang do Rim e do Baço-Pâncreas.
(C) Deficiência do Yin do Pulmão e do Coração.
(D) Deficiência do QI do Baço-Pâncreas e do Pulmão.
(E) Deficiência do QI do Baço-Pâncreas e estagnação do QI do 

Fígado.

QUESTÃO 51
Tontura, insônia, agitação mental, lombalgia e sudorese 
noturna, língua vermelha e pulso flutuante (superficial e 
deficiente) correspondem a:

(A) Deficiência do Coração e do Baço-Pâncreas. 
(B) Deficiência do QI do Baço-Pâncreas e do sangue do Fígado.
(C) Deficiência do Yang do Rim e do Baço-Pâncreas.
(D) Desarmonia entre o Coração e o Rim.
(E) Deficiência do Yin do Pulmão e do Rim.

QUESTÃO 52
Plenitude torácica, tosse com expectoração abundante e urina 
clara. A língua apresenta-se  pálida com saburra branca e o 
pulso deslizante. 
Diagnóstico pelos Oito Princípios:

(A) Excesso, calor, interno, Yang.
(B) Excesso, frio, externo, Yang.
(C) Deficiência, frio, interno, Yin.
(D) Excesso, frio, interno, Yin.
(E) Deficiência, calor, interno,Yin.

QUESTÃO 53
Assinale a afirmativa correta:

(A) Beta-endorfina, encefalina e dinorfina são peptídeos 
opioides que participam do mecanismo de ação da 
Acupuntura.

(B) A inserção de uma agulha de Acupuntura estimula, da 
mesma forma, as fibras C, A Delta, A Beta e Gama.

(C) A Beta-endorfina desencadeia  ação basicamente periférica.
(D) O Lócus Cerúleo e o núcleo Paragigantocelular são 

as principais estruturas envolvidas no mecanismo 
dopaminérgico da Acupuntura.

(E) O único mecanismo de ação da Acupuntura completamente 
esclarecido é o que envolve as vias noradrenérgicas.

QUESTÃO 54
Assinale a afirmativa correta:

(A) A principal área do pedúnculo cerebral, rica em neurônios 
produtores de noradrenalina é o Núcleo Magno da Rafe.

(B) As fibras noradrenérgicas operam por meio dos 
ineterneurônios encefalinérgicos da medula espinhal.

(C) A localização dos pontos gatilho está frequentemente 
relacionada aos pontos de Acupuntura, segundo Melzack.

(D) As regiões da pele ricas em neurotransmissores inibitórios 
são relacionadas aos pontos de Acupuntura.

(E) Os pontos de Acupuntura correspondem a áreas de alta 
resistência elétrica da pele.

QUESTÃO 55
 Avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a 
seguir:

l- Quando o corpo da língua está pálido pode significar 
deficiência do sangue.

ll- Quando o corpo da língua está pálido pode significar 
deficiência do QI.

lll- Quando o corpo da língua está pálido pode significar 
estagnação por frio.

As afirmativas I, II e III são respectivamente:

(A)  V, F, F.
(B)  V, V ,V. 
(C)  V, V, F
(D)  F, V, V
(E)  F, V, F.

QUESTÃO 56
Com relação aos pulsos radiais, avalie se são verdadeiras (V) ou 
falsas (F) as afirmativas a seguir:

l- O exame do pulso radial é fundamental para estabelecer 
os padrões (síndromes) e avaliar o fluxo do QI, o fluxo do 
sangue, o fluxo do Jin-ye e os Zang-Fu. 

ll- O pulso deslizante significa acúmulo de Umidade-Fleuma e é 
normal durante a gravidez.

lll- O pulso em corda é duro e tenso, evidenciando estagnação 
do QI.

As afirmativas I, II e III são respectivamente:

(A) V, V, F.
(B) F, V, V.
(C) F, V, F.
(D) V, F, F.
(E) V, V, V.
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QUESTÃO 57
Mulher, 49 anos, apresenta episódios de artralgia com limitação 
dos movimentos e remissão espontânea, que acometem 
principalmente os punhos, cotovelos, joelhos e tornozelos. 
Relata hipertermia discreta. A língua encontra-se com saburra 
acentuada e o pulso está superficial e tenso.

Síndrome BI manifesta no quadro:

(A) Umidade.
(B) Frio.
(C) Migratório.
(D) Febril
(E) Óssea.

QUESTÃO 58
Com relação ao caso clínico anterior, assinale a melhor opção 
para o tratamento:

(A) 5BP, 6BP, 9BP, 34VB, 20B.
(B) 16Du, 12B, 5TA, 31VB.
(C) 6BP, 8F, 36E, 20B, 23B 4Du.
(D) 43E, 14Du, 4IG, 11IG.
(E) 5BP, 6BP, 9BP, 34VB, 20B.

QUESTÃO 59
Avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as alternativas a 
seguir:

l-  Os pontos de assentamento (Shu dorsais) são mais 
indicados para o tratamento das doenças agudas dos 
órgãos (Zang) e podem ser utilizados também para o 
tratamento dos órgãos dos sentidos.

ll-  Os pontos de passagem (Lo) são utilizados, principalmente, 
como reforço aos pontos fonte nos quadros clínicos 
envolvendo os vasos Lo.

lll-  Os pontos fonte têm relação com o QI essencial (Yuan QI) 
e são muito utilizados para tonificação dos Zang-Fu.

As afirmativas I, II e III são respectivamente:

(A) V, V, F.
(B) V, F, V.
(C) V, V, V.
(D) F, F, V.
(E) F, F, F.

QUESTÃO 60
Avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as alternativas a 
seguir:

l- O ponto 4IG está indicado para indução do parto.
ll- O ponto 34VB está indicado para circular o Qi do Fígado.
lll- O ponto 67B está indicado para a reversão de apresentação 

pélvica na gravidez.

As afirmativas I, II e III são respectivamente:

(A) V, V, V.
(B) V, V, F.
(C) F, V, V.
(D) F, V, F.
(E) V, F, F.




