FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMILÍA

REALIZAÇÃO

ESTADO DA BAHIA
REF. EDITAL Nº1/2010- CONCURSO PÚBLICO

INSTRUÇÕES
1-

Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 50 (cinquenta) questões numeradas
sequencialmente que compõem a prova objetiva.

2-

Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva.
ATENÇÃO

1-

É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.

2-

Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está
correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer
divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.

3-

Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso

4-

Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que será o único documento

encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.

válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
56-

Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente.
Assinale a cor que corresponda a sua prova na Folha de Respostas, caso o candidato não identifique a cor de sua prova,
ou contenha mais de uma marcação neste campo o candidato estará automaticamente eliminado. Exemplo correto da
marcação da Folha de Respostas:

7-

A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos

8-

Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de

destinados às respostas.

uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
9-

Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com
tranquilidade, mas controle seu tempo.

10- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso o candidato
queira levar o caderno de questões será permitido somente no decorrer dos últimos 15 (quinze) minutos determinados
para o término da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente assinada. As
provas estarão disponibilizadas no site da AOCP (www.aocp.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. Os
candidatos que terminarem a prova não poderão utilizar o mesmo sanitário que os candidatos que ainda estão realizando
as provas.
11- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos, após a conferência de todos os documentos da sala e
assinatura do Termo de Fechamento.
12- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização
de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, pagers, telefones
celulares, BIP, Walkman, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará
eliminação imediata do candidato.
13- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da
prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
14- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as
medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
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RESP.

QUESTÃO
RESP.

Questão 04
O método de diferenciação das síndromes, segundo
as condições dos sistemas Wei (defesa), Qi
(segunda defesa), Yong ( nutrição) e Xue (sangue)
foi criado na Dinastia Qing. Quanto à síndrome Wei,
podemos afirmar que
(A)
refere-se à invasão do frio na superfície do corpo
causando disfunção da energia de defesa.
(B)
refere-se à invasão de calor perverso na superfície do
corpo causando disfunção da energia de defesa.
(C)
refere-se à invasão de vento na superfície do corpo
causando disfunção da energia de defesa.
(D)
refere-se à invasão de umidade na superfície do corpo
causando disfunção da energia de defesa.
(E)
refere-se à invasão de secura na superfície do corpo
causando disfunção da energia de defesa.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 01
Os pontos SHU são os pontos específicos no dorso
do corpo, relacionados com diversos órgãos ou
vísceras. Assinale a alternativa correta com relação
à localização do ponto SHU dos órgãos: Pulmão,
Vesícula Biliar e Estômago, respectivamente.
(A)
B14, B16 e B23.
(B)
B18, B20 e B28.
(C)
B14, B19 e B21.
(D)
B15, B18 e B27.
(E)
B13, B19 e B21.
Questão 02
A diarreia manifesta-se pelo aumento da frequência
de evacuações com fezes moles ou aquosas e
apresenta-se sobre duas formas: aguda e crônica.
Com relação à diarreia aguda é correto afirmar que
(A)
é causada pelo acometimento de frio–umidade ou calor
de verão que penetram o estômago e intestinos
produzindo associação dos fatores patogênicos.
(B)
a ingestão de comidas quentes e cozidas são fatores
predisponentes.
(C)
a diarreia aguda tem como tratamento normalizar a
função do Estômago e dos Intestinos utilizando VC12,
E25, E36, R9 e VG20.
(D)
a diarreia aguda tem como tratamento fortalecer Baço
Pâncreas e o Estômago e aquecer o Yang dos Rins,
aplicando-se o método de tonificação, podendo também
aplicar a moxa.
(E)
na avaliação, o paciente com diarreia aguda pode
apresentar-se com: saburra branca, pulso lento,
causado por umidade-calor e não por frio e umidade.

Questão 05
Paciente 25 anos, queixa-se de apresentar ciclos
menstruais atrasados, dismenorreia, sangue escuro
com coágulos, secreção castanha antes da
menstruação, dor abdominal que se agrava com a
pressão e alivia com calor, língua azul arroxeada e
úmida e pulso profundo em corda e lento. A melhor
opção para seleção de pontos, de acordo com os 8
vasos extraordinários, para tratamento desta
paciente é
(A)
BP4 à direita, PC6 à esquerda, R14, E29, VC6, BP10,
E36, F3, BP6 e moxa.
(B)
P7 à direita, R6 à esquerda, VC4, R13, VG23, B14 e
moxa.
(C)
P7 à direita, R6 à esquerda, VC3, E28, VC9, BP9, BP6
e B22.
(D)
BP4 à direita, PC6 à esquerda, IG11, BP10, R2, F2,
PC7 e sangria em B18.
(E)
P7 à direita, R6 à esquerda, B40, B60, VB34, R3, F3 e
BP6.

Questão 03
Assinale a alternativa correta para classificação da
forma do corpo de acordo com os Cinco Elementos,
para o tipo Madeira.
(A)
Cabeça pequena e pontiaguda, cútis corada, dentes
largos, cabelos encaracolados ou pouco cabelo,
músculos dos ombros bem desenvolvidos, são
pensadores ávidos.
(B)
Cabeça grande, cútis amarelada, face arredondada,
mandíbulas largas, ombros e dorso bem desenvolvidos,
abdome largo, músculos das coxas e da panturrilha
largos, são calmos e generosos.
(C)
Cabeça pequena, cútis pálida, face quadrada, ombros e
parte superior do doso pequenos, abdome achatado,
voz forte, são quietas e calmas.
(D)
Cabeça relativamente pequena e face alongada, cútis
esverdeada, ombros largos, dorso ereto, corpo alto e
musculoso, personalidade inteligente e força física
pequena.
(E)
Cabeça grande, face e corpo arredondados, pele
enrugada, cútis esverdeada, ombros estreitos, abdome
largo, coluna longa, são atentos e sensíveis.

CARGO: MÉDICO ACUPUNTURISTA

Questão 06
Pedro, 38 anos, apresentou-se no consultório
médico com queixa de sensação de peso nos
membros e na cabeça, articulações edemaciadas e
doloridas, diminuição de apetite, gosto pegajoso na
boca, micção difícil, pulso deslizante e saburra
pegajosa. Neste caso, o paciente apresenta
manifestações gerais de acordo com o fator
patogênico
(A)
vento.
(B)
umidade.
(C)
vento-umidade.
(D)
vento-calor.
(E)
umidade calor.
Questão 07
O significado clínico mais comum de uma língua
Trêmula em condições crônicas é
(A)
Deficiência do Qi do Baço.
(B)
Calor no Estômago.
(C)
Deficiência de Yin do Rim.
(D)
Retenção de Fleuma no Pulmão.
(E)
Deficiência de Yin do Fígado.
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Questão 08
Sobre a Lei de Geração dos Cinco Movimentos é
correto afirmar que

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Madeira gera o Fogo.

II.

Terra gera o Metal.

III.

Terra gera Madeira.

IV.

Fogo gera Água.

Questão 12
Com referência à identificação dos padrões de
acordo com os 8 vasos extraordinários podemos
afirmar que os pontos referentes a Chong mai são
(A)
ID3 e B62.
(B)
VB41 e TA5.
(C)
R6 e P7.
(D)
BP4 e PC6.
(E)
B23 e VC6.
Questão 13
Paciente é recebido em clínica apresentando dor
abdominal que não melhora pela evacuação
intestinal, diarreia, muco e sangue nas fezes, odor
ofensivo, queimação no ânus, urina escura e
escassa, febre, transpiração que não diminui a
febre, sensação de calor, sede sem vontade de
beber água, sensação de peso no corpo e nos
membros. O pulso apresenta-se deslizante-rápido e
a língua vermelha com saburra amarela e pegajosa.
De acordo com a identificação dos padrões dos
órgãos internos, podemos afirmar que este quadro
clínico pertence ao padrão de
(A)
calor no intestino grosso.
(B)
deficiência e frio no intestino grosso.
(C)
secura no intestino grosso.
(D)
frio no intestino grosso.
(E)
umidade e calor no intestino grosso.

I, II, III e IV estão corretas.
Apenas I está correta.
Apenas III está correta.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas III e IV estão corretas.

Questão 09
Assinale a alternativa correta que identifica quais
são os 6 fatores exógenos ligados à natureza.
(A)
vento, frio-interno, calor do verão, umidade, secura e
calor.
(B)
vento, frio, vento-calor, vento-umidade, umidade e
secura.
(C)
vento, frio, calor do verão, umidade, secura e o calor.
(D)
secura-calor, secura-fria, edema do vento, secura, frio e
o calor de verão.
(E)
vento frio, secura-fria, vento-umidade, umidade, vento e
o calor.

Questão 14
Na Medicina Tradicional Chinesa, considera-se que
a tosse aguda pode ter 3 etiologias: invasão externa
de vento, calor ou fleuma-calor nos Pulmões ou
secura residual e fleuma nos Pulmões. No primeiro
estágio de invasão de vento, a tosse será
acompanhada de quais sinais?

Questão 10
O exame de pulso trata-se de uma forma de
diagnóstico, no qual o acupunturista, através de
seus dedos, busca e toca a artéria do paciente e
examina as manifestações do pulso com o objetivo
de conhecer a evolução da doença. O pulso se
divide em três regiões que são Tsun, Guan e Chi.
Na Medicina Tradicional Chinesa, o pulso referente
ao Zang-fu na face ventral do membro superior
direito na região Guan é (são):

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Baço Pâncreas.

II.

Fígado.

III.

Estômago.

IV.

Coração.

V.

Intestino Delgado.

VI.

Vesícula Biliar.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I está correta.
I, II, III, IV, V e VI estão incorretas.
Apenas I e III estão corretas.
Apenas IV e V estão corretas.
Apenas II e VI estão corretas.

Questão 11
A moxabustão é uma técnica da Medicina
Tradicional Chinesa indicada principalmente para o
tratamento de enfermidades crônicas. Assinale a
alternativa
INCORRETA
sobre
o
uso
da
moxabustão.
(A)
Ativar a circulação da energia.
(B)
Eliminar síndrome de deficiência (Xu).
(C)
Eliminar síndrome tipo Shi ( excesso).
(D)
Fortalecer a resistência do corpo.
(E)
Eliminar a estagnação.

CARGO: MÉDICO ACUPUNTURISTA
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I.

Tosse aguda, aversão ao frio, febre, dor de
garganta, secreção nasal e pulso flutuante.

II.

Tosse seca, acessos repetidos de tosse e
sensação de comichão na garganta e pulso
em corda.

III.

Tosse ruidosa, muco amarelo, sensação de
calor e sede e pulso rápido.

I, II e III estão incorretas.
Apenas II e III estão corretas.
Apenas II está correta.
Apenas I está correta.
Apenas III está correta.

Questão 15
A anestesia por Acupuntura constitui um método
anestésico que se caracteriza por sua ação de
acalmar a dor e regular as funções fisiológicas,
obtidas através do estímulo dos pontos de
acupuntura. O paciente, com a anestesia por
acupuntura, mantém-se consciente durante toda a
operação, de modo que pode cooperar com o
cirurgião sendo também ainda mais útil para
pacientes nos quais não se pode aplicar a anestesia
medicamentosa. Assinale a alternativa que contêm
os pontos mais usados para a anestesia por
acupuntura em uma cesariana.
(A)
Shangjuxu (E37), Taichong (F3), Lanwei (extra)
bilaterais na acupuntura sistêmica e Lanwei (apêndice)
e Boca do lado direito na acupuntura auricular.
(B)
Zusanli (E36), Sanyinjiao (BP6), Daimai (VB26)
bilaterais na acupuntura sistêmica e na acupuntura
auricular os pontos Shenmen, Pulmão, Útero e Abdome
bilaterais.
(C)
Yinlingquan (BP9), Sanyinjiao (BP6) no lado afetado na
acupuntura sistêmica e Shenmen, Pulmão, Órgãos
genitais externos e Subcórtex no lado afetado na
acupuntura auricular.
(D)
Hegu (IG4) unilateral ou bilateral na acupuntura
sistêmica e ponto do Olho e Fígado nos dois lados na
acupuntura auricular.
(E)
Sanyinjiao (BP6) bilateral e pulmão na acupuntura
sistêmica e Subcórtex e Útero bilaterais na acupuntura
auricular.

Questão 18
Paciente apresenta manifestações clínicas como:
febre alta que piora a tarde, sem aversão ao frio,
sensação de calor, sede intensa e transpiração
profunda. A língua encontra-se vermelha com
saburra amarela e pulso rápido. De acordo com a
identificação dos padrões dos três aquecedores,
assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta dos pontos para o tratamento deste caso.
(A)
PC9, PC3, TA3, VG20 e IG11.
(B)
R3, R6, BP6, R2, VG20 e IG11.
(C)
F3, F2, BP6, VG16, ID3 e B62.
(D)
E44, E34, E21, IG11, E25 e VG14.
(E)
IG4, IG11, TA5, VG14, B12 e P11.

Questão 16
Com relação à identificação dos padrões de acordo
com os cinco elementos é correto afirmar que as
manifestações clínicas de Madeira não gerando
Fogo são:
(A)
tosse, muco no tórax, calafrios, cansaço e vertigem.
(B)
tontura, falta de apetite, insônia, dores de cabeça e
vertigem.
(C)
tosse, timidez, falta de ar, insônia, perda da voz e
asma.
(D)
tontura, indecisão, fezes amolecidas, calafrios e
fraqueza dos membros.
(E)
timidez, falta de coragem, indecisão, palpitações e
insônia.

Questão 20
Assinale a alternativa que apresenta a correta
indicação do ponto Shanzhong (VC17) na
acupuntura sistêmica.
(A)
asma, dor no tórax, tosse, edema de garganta.
(B)
asma, soluços, dor no tórax, deficiência de leite na
lactação.
(C)
asma, tosse, roncos súbitos e dor e opressão no tórax e
no hipocôndrio.
(D)
dor precordial e torácica, regurgitação ácida,
transtornos mentais, epilepsia.
(E)
asma, soluços, tosse, secura na garganta, roncos
súbitos.

Questão 19
A torção é uma lesão de tecidos moles ao redor das
articulações dos membros ou do tronco, sem
fraturas ou luxações e nem rupturas musculares, e
que se manifesta, na prática clínica, por edema,
distensão e dor na parte lesada junto com as
alterações motoras. Portanto assinale a alternativa
correta sobre a prescrição de pontos para o
tratamento na acupuntura sistêmica para torção no
ombro.
(A)
IG15, TA14, ID9.
(B)
IG11, ID8, VB21.
(C)
E41, B6, VB40.
(D)
B23, IG11, IG15.
(E)
VB39, B54, B36.

Questão 21
Com relação aos pontos dos cinco elementos,
podemos afirmar que o ponto P11 é
(A)
ponto água do Pulmão.
(B)
ponto fogo do Pulmão.
(C)
ponto terra do Pulmão.
(D)
ponto metal do Pulmão.
(E)
ponto madeira do Pulmão.

Questão 17
Um fator patogênico residual é simplesmente um
produto patológico de sobra quando o paciente
parece recuperar-se após a invasão aguda de um
agente exterior. É correto afirmar que as
manifestações clínicas por Umidade-Fleuma dos
Pulmões são:
(A)
tosse persistente com expectoração abundante de
muco branco após invasão de Vento, falta de ar, sibilos,
pouco apetite e náusea.
(B)
plenitude e dor no epigástrico após uma invasão de
Vento, pouco apetite, náusea, vomito e fezes
amolecidas, diarreia e sensação de peso.
(C)
tosse com expectoração de pouco muco amarelo
depois de uma invasão de vento, sensação de calor,
transpiração, sede, insônia.
(D)
sinusite recorrente depois de invasões repetidas de
Vento, secreção nasal espessa, otites de repetição,
irritabilidade, insônia, catarro e gânglios aumentados no
pescoço.
(E)
ataques recorrentes de amigdalite após invasões
repetidas
de
vento,
amígdalas
cronicamente
aumentadas,
catarro,
adenóides
aumentadas,
irritabilidade, insônia.

CARGO: MÉDICO ACUPUNTURISTA
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Questão 22
Considerando a teoria do Yin Yang para a
classificação dos fenômenos e manifestações
concretas da natureza, analise a(s) opção(ões) que
apresenta(m) somente os aspectos Yin e, em
seguida, assinale a alternativa correta.
I.

Claridade,
mobilidade,
tranquilidade, astenia e noite.

(C)

esfriamento,

II.

Inibição,
mobilidade,
esfriamento,
tranquilidade, astenia e fluidos ascendentes.

III.

Inibição, interior, esfriamento, tranquilidade,
astenia e noite.

IV.

Esfriamento,
mobilidade,
claridade,
tranquilidade, astenia e fluidos ascendentes.

(D)

(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 25
Com relação à localização do canal de energia
principal do Intestino Grosso (IG), assinale a
alternativa correta.
(A)
O canal de energia principal do IG começa na margem
ungueal radial do dedo indicador e termina na fossa
supraclavicular.
(B)
O canal de energia principal do IG começa na margem
ungueal medial do dedo anular e termina no ângulo
lateral do olho.
(C)
O canal IG inicia-se no ângulo ungueal radial do dedo
indicador e segue até lado do ponto médio da borda
lateral da asa do nariz.
(D)
O canal IG inicia-se na margem ungueal do 4º dedo da
mão e segue até na depressão óssea da extremidade
externa da sobrancelha.
(E)
O canal IG inicia-se no ângulo ungueal radial do dedo
indicador e segue até na depressão entre trago e a
articulação da mandíbula.

I, II, III e IV estão corretas.
I, II, III e IV estão incorretas.
Apenas I e III estão corretas.
Apenas III está correta.
Apenas I está correta.

Questão 23
A Teoria dos Cinco Movimentos classifica os
fenômenos conforme a natureza, função e forma, e
os ligam a um dos 5 elementos: madeira, fogo,
terra, metal e água. Com base nestes
conhecimentos, relacione a primeira coluna à
segunda e, em seguida, assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.
I.

Elemento madeira.

II.

Elemento fogo.

III.

Elemento terra.

IV.

Elemento metal.

V.

Elemento água.

(
(
(
(
(
(
(
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

)
)
)
)
)
)
)

POLÍTICAS DE SAÚDE

Questão 26
Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
As ações e serviços de saúde, executados pelo
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou
mediante participação complementar da iniciativa
privada, serão organizados de forma regionalizada e
hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
(B)
No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS),
não poderá organizar-se em distritos, tendo em vista a
impossibilidade de integrar e articular recursos, técnicas
e práticas voltadas para as ações de saúde.
(C)
Aplica-se
aos
consórcios
administrativos
intermunicipais o princípio da direção única, e os
respectivos atos constitutivos disporão sobre sua
observância.
(D)
Os municípios poderão constituir consórcios para
desenvolver em conjunto as ações e os serviços de
saúde que lhes correspondam.
(E)
Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito
nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de
Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos
competentes e por entidades representativas da
sociedade civil.

Umidade.
Sabor picante.
Ossos.
Orelha.
Alegria.
Ira.
Outono.

III – IV – IV – V – II – I – IV.
I – IV – V – V – I – II – V.
III – IV – V – V – II – I – IV.
II – V – IV – V – II – I – V.
III – I – V – V – I – II – IV.

Questão 24
A teoria Yin Yang foi concebida há milênios tendo
como base a observação da natureza. Com
referência à essa teoria, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
A contradição entre Yin e Yang significa que todo
fenômeno ou fato da natureza tem ao mesmo tempo
dois aspectos opostos.
(B)
A relação de dependência entre Yin e Yang significa
que cada uma das duas partes opostas existe na
dependência da outra e que esta é a condição para a
existência do outro aspecto e as duas partes podem
existir isoladamente.

CARGO: MÉDICO ACUPUNTURISTA

As atividades das funções fisiológicas (Yang) do corpo
humano sempre consomem determinada quantidade de
substância nutritiva (Yin), ocorrendo então um processo
de crescimento de Yang e diminuição de Yin, como
também toda substância nutritiva (Yin) produz-se
provocando atividades funcionais, promovendo um
processo de “diminuição de Yang e crescimento de
Yin”.
A transmutação entre Yin e Yang refere que, sob
determinadas condições, as duas partes opostas que
compõem todas as coisas ou de todos os fenômenos
podem transformar-se na parte contrária.
A causa fundamental de desenvolvimento da
enfermidade reside na desarmonia entre Yin e Yang.
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Questão 27
Assinale a alternativa correta. À direção nacional do
Sistema Único da Saúde (SUS) compete participar
na formulação e na implementação das políticas de
(A)
controle das agressões ao meio ambiente.
(B)
redes integradas de assistência de alta complexidade.
(C)
rede de laboratórios de saúde pública.
(D)
vigilância epidemiológica.
(E)
vigilância sanitária.

Questão 30
Assinale a alternativa correta. O órgão colegiado
composto por representantes do governo,
prestadores de serviço, profissionais de saúde e
usuários, que atua na formulação de estratégias e
no controle da execução da política de saúde na
instância correspondente, inclusive nos aspectos
econômicos e financeiros, cujas decisões serão
homologadas pelo chefe do poder legalmente
constituído em cada esfera do governo, denominase
(A)
Conselho de Saúde.
(B)
Conferência de Saúde.
(C)
Fundo de Saúde.
(D)
Plano de Saúde.
(E)
Conselho Nacional de Secretários de Saúde.

Questão 28
Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
Os serviços privados de assistência à saúde
caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de
profissionais liberais, legalmente habilitados, e de
pessoas jurídicas de direito privado na promoção,
proteção e recuperação da saúde.
(B)
A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
(C)
Na prestação de serviços privados de assistência à
saúde, serão observados os princípios éticos e as
normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema
Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu
funcionamento.
(D)
Não é vedada a participação direta ou indireta de
empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à
saúde, salvo através de doações de organismos
internacionais vinculados à Organização das Nações
Unidas, de entidades de cooperação técnica e de
financiamento e empréstimos.
(E)
É obrigatória a autorização do órgão de direção
nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) para a
participação direta ou indireta de empresas ou de
capitais estrangeiros na assistência à saúde,
submetendo-se a seu controle as atividades que forem
desenvolvidas e os instrumentos que forem firmados.

Questão 31
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. O Pacto pela Vida está
constituído por um conjunto de compromissos
sanitários, expressos em objetivos de processos e
resultados e derivados da análise da situação de
saúde do País e das prioridades definidas pelos
governos federal, estaduais e municipais. As
prioridades do PACTO PELA VIDA e seus objetivos
são

Questão 29
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. Os recursos do Fundo
Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como
I.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

despesas de custeio e de capital do
Ministério da Saúde, seus órgãos e
entidades, da administração direta e indireta.

II.

investimentos previstos em lei orçamentária,
de iniciativa do Poder Legislativo e
aprovados pelo Congresso Nacional.

III.

investimentos previstos no Plano Quinquenal
do Ministério da Saúde.

IV.

cobertura das ações e serviços de saúde a
serem implementados pelos Municípios,
Estados e Distrito Federal.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

implantar a Política Nacional de Saúde da
Pessoa Idosa, buscando a atenção integral.

II.

contribuir para a redução da mortalidade por
câncer de colo do útero e de mama.

III.

reduzir a mortalidade materna, tendo em vista
que a mortalidade infantil neonatal está
controlada.

IV.

fortalecer a capacidade de resposta do
sistema de saúde às doenças emergentes e
endemias.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Questão 32
Assinale a alternativa correta. A Portaria
n° 399/2006 do Ministério da Saúde, buscando
aprofundar o processo de descentralização, com
ênfase numa descentralização compartilhada, fixou
a seguinte premissa, que deve orientar este
processo:
(A)
cabe à Secretaria de Saúde a proposição de políticas,
participação no co-financiamento, cooperação técnica,
avaliação, regulação, controle e fiscalização, além da
mediação de conflitos.
(B)
concentração dos processos administrativos relativos à
gestão para as Comissões Intergestores Bipartite.
(C)
as Comissões Intergestores Bipartite são instâncias de
pactuação e deliberação para a realização dos pactos
intraestaduais
e
a
definição
de
modelos
organizacionais, a partir de diretrizes e normas
pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite.
(D)
as deliberações das Comissões Intergestores Bipartite
e Tripartite devem ser por um terço de seus membros.
(E)
a Comissão Intergestores Tripartite e o Ministério da
Saúde promoverão e apoiarão processo de qualificação
provisório para as Comissões Intergestores Bipartite.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

CARGO: MÉDICO ACUPUNTURISTA

I.
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Questão 33
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. De acordo com a Portaria n°
648/2006 do Ministério da Saúde, compete às
Secretarias Municipais de Saúde e ao Distrito
Federal
I.

organizar, executar e gerenciar os serviços e
ações de Atenção Básica, de forma universal,
dentro e fora do seu território, incluindo as
unidades próprias e as cedidas pelo estado e
pela União.

II.

incluir a proposta de organização da Atenção
Básica e da forma de utilização dos recursos
do PAB fixo e variável, nos Planos de Saúde
municipais e do Distrito Federal.

III.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 35
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. O SUS institui uma política
pública de saúde que visa à integralidade, à
universalidade, à busca da eqüidade e à
incorporação de novas tecnologias, saberes e
práticas. Apesar dos avanços acumulados no que
se refere aos seus princípios norteadores e à
descentralização da atenção e da gestão, o SUS
atualmente ainda enfrenta uma série de problemas,
destacando-se

inserir preferencialmente, de acordo com sua
capacidade institucional, a estratégia de
Saúde da Família em sua rede de serviços,
visando a organização sistêmica da atenção à
saúde.
organizar o fluxo de usuários, visando a
garantia das referências a serviços e ações
de saúde fora do âmbito da Atenção Básica.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

acompanhamento de pessoas com doenças
crônicas de alta prevalência.

II.

tratamento clínico e cirúrgico de casos de
grandes urgências ambulatoriais.

III.

tratamento dos distúrbios
psicossociais mais frequentes.

mentais

IV.

controle das doenças bucais mais comuns.

e
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

CARGO: MÉDICO ACUPUNTURISTA

a fragmentação do processo de trabalho e
das
relações
entre
os
diferentes
Profissionais.

II.

a fragmentação da rede assistencial
dificultando a complementaridade entre a
rede básica e o sistema de referência.

III.

a precária interação nas equipes e
despreparo para lidar com a dimensão
subjetiva nas práticas de atenção.

IV.

um Sistema Público de Saúde burocratizado e
horizontal.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Questão 36
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. Para fins de delineamento do
campo de conceituação da gestão participativa,
suas práticas e mecanismos podem ser agrupados
de acordo com as instituições, atores e segmentos
sociais envolvidos nos seguintes tipos

Questão 34
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. O Plano Diretor de
Regionalização garante o acesso dos cidadãos, o
mais próximo possível de sua residência, a um
conjunto de ações e serviços vinculados às
seguintes responsabilidades mínimas
I.

I.
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I.

mecanismos institucionalizados de controle
social.

II.

processos participativos de gestão.

III.

instâncias de pactuação entre gestores.

IV.

mecanismos de mobilização social.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Questão 376
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. São de relevância pública as
ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder
Público dispor, nos termos da lei, sobre
I.

sua regulamentação.

II.

fiscalização.

III.

controle.

(E)

vigilância do trabalhador.

PORTUGUÊS
Lactantes não devem ser vacinadas contra febre amarela,
diz ministério
Imunização deve ser adiada até bebê completar 6
meses.
Duas crianças ficaram doentes após mãe receber
dose.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

sua execução devendo ser feita diretamente
ou através de terceiros e, também, por
pessoa física ou jurídica de direito privado.
Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Nova recomendação do Ministério da Saúde orienta
mulheres que estão amamentando a adiar a vacinação
contra a febre amarela até a criança completar seis
meses. De acordo com a pasta, há risco de os bebês
serem contaminados pelo vírus atenuado da doença,
usado na fabricação do imunizante.
Caso não seja possível adiar, o ministério recomenda
que as mães retirem o próprio leite antes da
imunização e o congelem para uso durante os 14 dias
subsequentes à vacina, quando o vírus atenuado ainda
pode estar presente no alimento. Outra alternativa é
recorrer a bancos públicos de leite materno.
As informações são da repórter Fabiane Leite e do
repórter Carlos Lordelo, do jornal "O Estado de S.
Paulo".
As alterações nas orientações para quem está
amamentando ocorreram em razão de o Brasil ter
registrado, pela primeira vez na história, dois casos em
que mães vacinadas contra a doença transmitiram às
crianças, por meio do aleitamento, o vírus atenuado.
Os dois bebês, que apresentaram problemas
neurológicos, no momento estão bem, mas seguem
sob acompanhamento. Os casos ocorreram em Porto
Alegre e Cachoeira do Sul, a 196 quilômetros da capital
gaúcha.
Atualmente existe recomendação para a vacina na
maior parte do País, em razão de o vírus causador da
doença ter se difundido entre 2008 e o ano passado no
Sudeste, Sul e Centro-Oeste do País. Um total de 51
casos da doença foram registrados no período, com 21
mortes, e 22,4 milhões de vacinas foram distribuídas.
Desde 2007, 112 casos de reações adversas ao
imunizante, como as que ocorreram com as crianças, já
foram computados pelo ministério. A vacina é fabricada
desde o fim dos anos 30 pelo laboratório público
Biomanguinhos, da Fiocruz.

Questão 38
Assinale a alternativa correta. De acordo com a
Constituição Federal, o sistema único de saúde
será financiado, com recursos do orçamento
(A)
da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
(B)
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(C)
da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
(D)
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, além de outras fontes.
(E)
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além
de outras fontes.
Questão 39
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. Estão incluídas ainda no
campo de atuação do Sistema Único de Saúde
(SUS)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

a participação na formulação da política e na
execução de ações de saneamento básico.

II.

a ordenação da formação
humanos na área de saúde.

de

III.

a vigilância
alimentar.

a

IV.

a colaboração na proteção do meio ambiente,
nele compreendido o do trabalho.

nutricional

e

recursos

orientação

Texto adaptado de <
http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL1501870-5603,00LACTANTES+NAO+DEVEM+SER+VACINADAS+CONTRA+FEB
RE+AMARELA+DIZ+MINISTERIO.html>. Acesso em 22 fev 2010.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Questão 41
Assinale a alternativa correta quanto ao conteúdo
do texto.
(A)
Crianças terão de ficar sem a vacina contra a febre
amarela.
(B)
Mulheres não poderão ser vacinadas durante a
gestação.
(C)
114 bebês morreram em decorrência da febre amarela.
(D)
O vírus fica no leite materno durante 14 dias após a
vacinação.
(E)
O leite materno é o responsável pela contaminação da
vacina.

Questão 40
O conjunto de ações que proporcionam o
conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes de saúde individual ou coletiva,
com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos, denomina-se
(A)
vigilância sanitária.
(B)
vigilância monitorada.
(C)
vigilância intra-sanitária.
(D)
vigilância epidemiológica.

CARGO: MÉDICO ACUPUNTURISTA
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Questão 42
Todas as alternativas a seguir apresentam
expressões que retomam outras expressões
mencionadas anteriormente no texto, EXCETO
(A)
“...ocorreram em razão de o Brasil ter registrado, pela
primeira vez na história...”
(B)
“De acordo com a pasta, há risco de os bebês serem
contaminados pelo vírus...”
(C)
“...há risco de os bebês serem contaminados pelo vírus
atenuado da doença...”
(D)
“...há risco de os bebês serem contaminados pelo vírus
atenuado da doença...”
(E)
“...e o congelem para uso durante os 14 dias
subsequentes à vacina...”

CONHECIMENTOS GERAIS
Questão 46
O campeonato mundial de Fórmula 1 se originou
com as corridas de “Grandes Prêmios” disputados
na Europa, desde antes da Segunda Guerra
Mundial. As corridas cessaram durante a guerra e
retornaram em 1950, quando foi instituído o
campeonato de Fórmula 1, com regularidade anual.
Assinale a alternativa correta.
(A)
O autódromo de Interlagos começou a ser construído
na década de 1920, com o processo de urbanização da
cidade de São Paulo.
(B)
Ayrton Senna se tornou tricampeão mundial no
campeonato de Ímola, Itália, em 1º de maio de 1994.
(C)
Maurício Gugelmin venceu o Grande Prêmio do Brasil
de 1989, encerrando sua carreira no esporte.
(D)
Felipe Massa, após um acidente automobilístico em
2009, abandonou definitivamente as corridas de
Fórmula 1.
(E)
O brasileiro Rubens Barrichello oferece boas
expectativas para os campeonatos de 2010 pela
Ferrari.

Questão 43
Assinale a alternativa correta quanto ao que se
afirma.
(A)
A forma verbal seguem apresenta dois dígrafos
(B)
O nome recomendação apresenta um dígrafo e um
ditongo.
(C)
O nome cachoeira apresenta um encontro consonantal
e um ditongo.
(D)
O nome quilômetros apresenta dois dígrafos.
(E)
A forma verbal ocorreram apresenta dois dígrafos.

Questão 47
Adepto da teoria biogênica, Louis Pasteur em 1861,
através de um experimento, conseguiu demonstrar
conclusivamente a impossibilidade da geração
espontânea da vida (hipótese tão defendida pelos
abiogenistas), ou seja, a origem da vida somente é
possível a partir da matéria viva, de um ser vivo préexistente. Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
A importância de Louis Pasteur foi enorme para o
estudo das origens da vida, um impacto sobre o
melhoramento na produção de queijos, cervejas,
vinagres e vinhos.
(B)
Louis Pasteur enfatizava a importância de práticas
higiênicas como: ferver ou filtrar a água, lavar e
armazenar adequadamente os alimentos, evitando a
contaminação por bactérias patogênicas.
(C)
As descobertas de Pasteur contribuíram para a
evolução da medicina preventiva, dos métodos
cirúrgicos (como a prevenção das infecções), das
técnicas de obstetrícia, dos métodos de higiene em
geral e das indústrias de bebidas fermentadas.
(D)
Louis Pasteur viveu e se utilizou de conceitos exatos e
precisos como “metabolismo” ou “processo de geração
da vida” (reprodução) que já eram definidos e possuíam
resultados concretos no campo da pesquisa
embrionária.
(E)
Louis Pasteur concluiu que a fermentação só ocorria na
presença de células vivas: a fermentação era uma
conseqüência da vida sem ar.

Questão 44
Assinale a alternativa que NÃO apresenta a função
sintática correta da expressão em destaque.
(A)
“Duas crianças ficaram doentes após mãe receber
dose.” (predicativo do sujeito)
(B)
“...dois casos em que mães vacinadas contra a doença
transmitiram às crianças...” (objeto indireto)
(C)
“Atualmente existe recomendação para a vacina na
maior parte do País...” (adjunto adverbial de modo)
(D)
“...e o congelem para uso durante os 14 dias
subsequentes à vacina...” (complemento nominal)
(E)
“De acordo com a pasta, há risco de os bebês serem
contaminados...” (adjunto adverbial de conformidade)
Questão 45
“Caso não seja possível adiar, o ministério
recomenda que as mães retirem o próprio leite
antes da imunização...”

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

As
orações
destacadas
classificam-se,
respectivamente, como
subordinada adverbial causal e subordinada adverbial
temporal.
subordinada adverbial concessiva e subordinada
adverbial consecutiva.
subordinada adverbial temporal e subordinada
substantiva objetiva direta.
subordinada adverbial causal e subordinada adverbial
consecutiva.
subordinada adverbial condicional e subordinada
substantiva objetiva direta.

CARGO: MÉDICO ACUPUNTURISTA

Questão 48
“Anos de Chumbo” é uma expressão que
inicialmente foi aplicada a um fenômeno europeu
relacionado à Guerra Fria. No Brasil é denominado
“Anos de Chumbo” o período mais repressivo da
ditadura militar. Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
O ano de 1968 foi crucial, pois o governo promulgou o
Ato Institucional n.5.
(B)
O período militar, no Brasil, corresponde ao período
que vai de 1964 a 1985.
(C)
O Presidente Ernesto Geisel concedeu a anistia política
e o retorno dos exilados.
(D)
Durante o período militar o movimento estudantil era
reprimido com violência.
(E)
Foi durante o período militar que aconteceu o famoso
“milagre econômico”.
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Questão 49
O Tratado de Assunção foi assinado em 26 de
março de 1991, entre Argentina, Brasil, Paraguai e
Uruguai dando origem ao MERCOSUL. Assinale a
alternativa correta.
(A)
Em 1994, foi assinado o Tratado de Ouro Preto como
complemento do Tratado de Assunção, com o objetivo
de retirar o Chile do grupo do Mercosul.
(B)
O Estado do Paraná desempenha uma posição
estratégica em relação aos outros países do Mercosul,
uma vez que faz fronteira com os três.
(C)
Dentre os objetivos do Mercosul destacam-se a livre
circulação de bens, serviços e fatores produtivos e a
liberação de compras no varejo no Paraguai.
(D)
Além do Mercosul, o Brasil faz parte do bloco
econômico G-8, que reúne os sete países mais ricos do
mundo mais o Brasil.
(E)
Em fevereiro de 2010, em Cancun, México, foi
aprovada a criação de um novo bloco que represente
os países da América Latina e do Caribe.
Questão 50
Principal produto da economia da região de IlhéusItabuna, o cacau tem seu cultivo na região originado
no século XVIII, quando as capitanias voltaram às
mãos do governo. Assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
Os alemães, chegados em 1821 na região, começaram
o plantio de cacau como cultura rentável.
(B)
As primeiras sementes foram trazidas da Índia, pois o
cacau é nativo da região do rio Ganges.
(C)
Na década de 1920 a cidade de Ilhéus desfrutava de
uma riqueza invejável conquistada através do cacau.
(D)
A praga da “vassoura-de-bruxa” foi o principal fator para
o enfraquecimento da economia baseada no cacaueiro
na região de Ilhéus.
(E)
As primeiras sementes foram trazidas por um francês e
plantadas na fazenda Cubículo, às margens do rio
Pardo.

CARGO: MÉDICO ACUPUNTURISTA
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