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COMPOSIÇÃO  DO  CADERNO 

Informática Básica 36 a 50

Conhecimentos Específicos 51 a 100

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além 
disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Prova quanto a falhas de impressão e de numeração, e se 
o  cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e 
ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas e, para seu preenchimento, é permitido, 
somente, o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Leia atentamente cada item da 
prova objetiva e o julgue como VERDADEIRO ou FALSO, preenchendo na folha de resposta, conforme seu 
julgamento, o alvéolo referente a cada item da seguinte maneira:  

2.1. Conforme Edital, de acordo com os subitens: 10.3.2 Será atribuído o valor de 1 (um) ponto para cada 
marcação em acordo com o gabarito oficial; 10.3.3 Será atribuído 0 (zero) ponto para cada item em branco 
ou com dupla marcação; 10.3.4 Será descontado o valor de 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto para 
cada marcação em desacordo com o gabarito oficial.

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 
(sessenta) minutos do início da prova, o candidato poderá ausentar-se da sala acompanhado de um fiscal, 
todavia apenas poderá deixar definitivamente esse local  e entregar sua Folha de Respostas após decorridas, 
no mínimo, 2 (duas) horas do início da prova, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Prova. Os 3 (três) 
últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida 
e assinada. O candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno de Prova somente se aguardar em sala até o 
término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.  

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP -                                                                                            
www.institutoaocp.org.br,  no dia posterior à aplicação da prova. 

 
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento 

eletrônico emita ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences. 
O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na 
Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

INSTRUÇÕES

MANHÃ
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P O R T U G U Ê S

Atlântida

 O primeiro a falar do continente perdido 
da Atlântida foi o filósofo ateniense Platão 
(417-347 a.C.) nos textos Timeu e Crítias. Ele 
teria ouvido a história de alguém que a ouvira 
do poeta Sólon (615-535 a.C.) que, por sua vez, 
a ouvira dos sacerdotes da cidade egípcia de 
Sais. Segundo o relato, nove mil anos antes 
da época de Sólon (mais ou menos 10.000 
a.C.), a Atlântida dominava toda a costa do 
Mediterrâneo. A ilha-continente ficava além 
dos Pilares de Hércules (que hoje conhecemos 
como o Estreito de Gibraltar), era governada 
por um colegiado de dez reis e tinha sido 
fundada por descendentes do titã Atlas 
(daí o nome). Os atlantes, muito abusados, 
resolveram escravizar todos os povos do 
mundo. Os deuses ficaram furiosos e fizeram 
a civilização desaparecer do mapa numa série 
de terremotos e inundações.

 Embora a história oficial não reconheça 
a existência de uma civilização avançada em 
10.000 (Jericó, a comunidade humana mais 
antiga do mundo, surgiu em 9.000 a.C. e nada 
mais era que uma vila de agricultores cercada 
por muros e barro), ideias associadas à Atlântida 
aparecem na literatura paracientífica, seitas 
exóticas, escolas esotéricas, organizações 
secretas e teorias conspiratórias. [...]

 A arqueologia, no entanto, nunca 
encontrou artefato ou ruína que comprove a 
existência da Atlântida. Teorias que associam 
as pirâmides maias às egípcias, como prova de 
uma herança cultural comum, caem por terra 
quando se confrontam datas de construção 
dos monumentos. As egípcias foram feitas 
em 2.700 a.C. O templo de Tenochtitlan foi 
terminado por volta de 1.487 d.C. É possível, 
entretanto, que uma vasta conspiração da 
ciência oficial esteja nos escondendo a 
verdade. Vai saber.

Fonte: ARAN, Edson. Conspirações. São Paulo: Geração Editorial, 
2004. p. 41-2. (adaptado).

Considerando o texto “Atlântida” como 
um todo e os aspectos linguísticos 
da Língua Portuguesa, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

1. O texto é predominantemente opinativo, 
na medida em que o autor expõe ideias 
peculiares. 

2. Dentre as funções da linguagem, a função 
conativa está praticamente ausente, o 
que pode ser verificado pela ausência de 
vocativos ou de verbos na segunda pessoa. 

3. O último parágrafo tem, em sua primeira 
linha, a expressão “no entanto”, cuja 
função é gerar uma oposição entre esse 
parágrafo e os anteriores. Do mesmo modo, 
a conjunção “entretanto”, utilizada nesse 
mesmo parágrafo, também tem a função 
de estabelecer uma oposição, mas, nesse 
caso, entre ideias internas ao parágrafo.

4. A palavra “Atlântida” é um substantivo 
próprio, feminino, singular e apresenta um 
encontro consonantal e nenhum dígrafo, 
assim como a palavra “herança”; contudo, 
nesta, o encontro consonantal se constitui 
de consoantes presentes em diferentes 
sílabas.

5. O texto indica uma oposição entre o discurso 
da ciência oficial e o de outras fontes como 
a literatura paracientífica, seitas exóticas 
etc. 

Considerando o primeiro parágrafo 
do texto “Atlântida” e os aspectos 
linguísticos da Língua Portuguesa, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

6. O futuro do pretérito composto “teria ouvido” 
foi utilizado para indicar o caráter factual 
das afirmações que o seguem. 

7. As formas “ouvira” (do trecho “[...] que a 
ouvira do poeta Sólon [...]”) e “tinha sido 
fundada” (do trecho “[...] de dez reis e tinha 
sido fundada por descendentes[...]”) são 
variantes de um mesmo tempo verbal. 

8. No trecho “[...] que, por sua vez, a ouvira 
dos sacerdotes da cidade egípcia de Sais.”, 
o termo “a” é um pronome pessoal do 
caso oblíquo, no feminino singular, objeto 
direto do verbo “ouvira” e que tem como 
antecedente “história”. 

9. Ao recriar o relato encontrado em Platão, 
há, inicialmente, uma parte descritiva, 
ilustrada principalmente pelos verbos 
“dominava”, “ficava”, “era governada” 
(todos com aspecto durativo) e uma parte 
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mais propriamente narrativa, ilustrada pelos 
verbos “resolveram escravizar” e “fizeram 
[...] desaparecer”. 

Considerando o segundo parágrafo 
do texto “Atlântida” e os aspectos 
linguísticos da Língua Portuguesa, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

10. A oração iniciada por “Embora” tem valor 
concessivo, ou seja, apresenta uma ideia 
que concorda com a ideia da oração principal 
(“ideias associadas [...] conspiratórias.”). 

11. Logo após a frase entre parênteses, 
no trecho “[...] por muros e barro), 
ideias associadas [...]”, há uma vírgula 
adequadamente utilizada para isolar uma 
oração subordinada adverbial. 

12. A crase em “[...] à Atlântida [...]” foi usada 
erroneamente. 

13. Jericó era uma das cidades de Atlântida, 
embora não fosse a principal delas, como é 
possível depreender de sua descrição: “[...] 
uma vila de agricultores cercada por muros 
e barro) [...]”, a qual evidencia seu caráter 
periférico.

14. O vocábulo “paracientífica” apresenta o 
mesmo processo de formação de palavras 
do vocábulo “endurecer”.

15. O adjetivo “exótico”, presente no trecho 
“seitas exóticas”, é sinônimo do adjetivo 
“excêntrico”. 

Considerando o terceiro parágrafo 
do texto “Atlântida” e os aspectos 
linguísticos da Língua Portuguesa, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

16. Do ponto de vista da construção, o terceiro 
parágrafo é pouco coeso, na medida em 
que se anuncia a existência de Atlântida 
como tema (primeiro período) e, logo no 
segundo período, passa-se a falar sobre 
maias e egípcios sem uma transição textual 
que deixe clara a relação de sentido. 

17. O “que” presente no trecho “Teorias que 
associam as pirâmides maias às egípcias 
[...]” é da mesma classe morfológica do “que” 
presente no trecho “É possível, entretanto, 
que uma vasta conspiração da ciência oficial 
esteja nos escondendo a verdade.”. 

18. No trecho “[...] caem por terra quando 
se confrontam datas de construção dos 
monumentos.”, o termo “se” indica a 
indeterminação do sujeito. 

19. No trecho “As egípcias foram feitas em 2.700 
a.C.”, há um zeugma, diferentemente do 
período seguinte, “O templo de Tenochtitlan 
foi terminado por volta de 1.487 d.C.”, o qual 
não o apresenta.

20. O texto termina com a frase “Vai saber.”, a 
qual é exemplo de um registro elevado da 
linguagem escrita.

A D M I N I S T R A Ç Ã O  P Ú B L I C A

A Universidade Federal da Bahia 
(UFBA) é uma autarquia com autonomia 
didático-científica, administrativa, 
patrimonial e financeira, nos termos da 
lei, de seu Estatuto e de seu Regimento 
interno. Tendo como base tais diplomas 
relativos a essa autarquia, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

21. Um dos objetivos da UFBA é fomentar 
a paz, a solidariedade e a aproximação 
entre nações, povos e culturas, mediante 
cooperação internacional e de intercâmbio 
científico, artístico e tecnológico, com 
especial foco nos países de língua oficial 
portuguesa e nos países latino-americanos.

22. Os representantes dos corpos discente 
e técnico-administrativo poderão votar 
em matéria referente a concurso para o 
Magistério Superior.

23. O Regime de Tempo Integral (TI), 
correspondendo a quarenta horas semanais 
de trabalho com dedicação exclusiva, será 
admitido em condições excepcionais, 
conforme estabelecido na legislação e 
nesse Regimento Geral.
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A Lei nº 12.527/2011 regula o acesso a 
informações previsto no inciso XXXIII do 
art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e 
no § 2o do art. 216, todos da Constituição 
Federal; altera a Lei nº 8.112/1990; revoga 
a Lei nº 11.111/2005 e dispositivos da Lei 
nº 8.159/1991; e dá outras providências. 
Em relação às disposições da lei 
12.527/2011,  julgue, como VERDADEIRO 
ou FALSO, os itens a seguir.

24. Caso a informação solicitada esteja 
disponível ao público em formato impresso, 
eletrônico ou em qualquer outro meio 
de acesso universal, serão informados 
ao requerente, verbalmente ou por meio 
eletrônico, o lugar e a forma pela qual se 
poderá consultar, obter ou reproduzir a 
referida informação, procedimento esse 
que desonerará o órgão ou entidade pública 
da obrigação de seu fornecimento direto, 
salvo se o requerente declarar não dispor 
de meios para realizar por si mesmo tais 
procedimentos.

25. O serviço de busca e fornecimento da 
informação é gratuito, salvo nas hipóteses 
de reprodução de documentos pelo órgão 
ou entidade pública consultada, situação em 
que poderá ser cobrado exclusivamente o 
valor necessário ao ressarcimento do custo 
dos serviços e dos materiais utilizados.

A Lei nº 9.784/1999 regula o processo 
administrativo no âmbito da 
Administração Pública Federal. Em 
relação às disposições dessa lei,  julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

26. Todos os atos do processo administrativo 
dependem de forma pré-determinada por 
lei.

27. Inexistindo disposição específica, os atos 
do órgão ou autoridade responsável pelo 
processo e dos administrados que dele 
participem devem ser praticados no prazo 
de dez dias, salvo motivo de força maior.

28. Concluída a instrução de processo 
administrativo, a Administração tem o 
prazo de até trinta dias para decidir, 
salvo prorrogação por igual período 
expressamente motivada.

29. Têm legitimidade para interpor recurso 
administrativo: os titulares de direitos e 
interesses que forem parte no processo; 
aqueles cujos direitos ou interesses forem 
indiretamente afetados pela decisão 
recorrida; as organizações e associações 

representativas, no tocante a direitos e 
interesses individuais homogêneos; os 
cidadãos ou associações, quanto a direitos 
ou interesses coletivos.

A Lei nº 8.429/1992 dispõe sobre as 
sanções aplicáveis aos agentes públicos 
nos casos de enriquecimento ilícito no 
exercício de mandato, cargo, emprego 
ou função na administração pública 
direta, indireta ou fundacional. Em 
relação às disposições dessa lei,  julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

30. Se um funcionário público permitir ou 
facilitar a aquisição, permuta ou locação 
de bem ou serviço por preço superior ao de 
mercado, independentemente das sanções 
penais, civis e administrativas previstas na 
legislação específica, o responsável pelo 
ato de improbidade está sujeito à pena de 
perda da função pública, suspensão dos 
direitos políticos de 4 (quatro) a 8 (oito) anos 
e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do 
benefício financeiro ou tributário concedido.

31. Se um funcionário público retardar ou 
deixar de praticar, indevidamente, ato de 
ofício, independentemente das sanções 
penais, civis e administrativas previstas na 
legislação específica, o responsável pelo 
ato de improbidade está sujeito à perda 
da função pública, suspensão dos direitos 
políticos de 5 (cinco) a 9 (nove) anos e 
multa civil de até 3 (três) vezes o valor do 
benefício financeiro ou tributário concedido.

32. Se um funcionário público celebrar 
contrato ou outro instrumento que tenha 
por objeto a prestação de serviços 
públicos por meio da gestão associada 
sem observar as formalidades previstas 
na lei, independentemente das sanções 
penais, civis e administrativas previstas na 
legislação específica, o responsável pelo 
ato de improbidade está sujeito à perda dos 
bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 
patrimônio, ressarcimento integral do dano, 
quando houver, perda da função pública, 
suspensão dos direitos políticos de 8 (oito) 
a 10 (dez) anos, pagamento de multa civil 
de até 3 (três) vezes o valor do acréscimo 
patrimonial e proibição de contratar com 
o Poder Público ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.
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33. Constitui ato de improbidade administrativa 
que atenta contra os princípios da 
administração pública qualquer ação 
ou omissão que viole os deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade e 
lealdade às instituições e, notadamente, 
praticar ato visando fim proibido em lei ou 
regulamento ou diverso daquele previsto, 
na regra de competência, punível com 
ressarcimento integral do dano, se houver, 
perda da função pública, suspensão dos 
direitos políticos de 3 (três) a 5 (cinco) anos, 
pagamento de multa civil de até 100 (cem) 
vezes o valor da remuneração percebida 
pelo agente e proibição de contratar com 
o Poder Público ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos.

A Lei nº 8.112/1990, dispõe sobre o 
regime jurídico dos servidores públicos 
civis da União, das autarquias e das 
fundações públicas federais. Em relação 
às disposições dessa lei,  julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

34. A ação disciplinar prescreverá em 3 (três) 
anos quanto às infrações puníveis com 
demissão, cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade e destituição de cargo em 
comissão.

35. Não poderá retornar ao serviço público 
federal o servidor que for demitido ou 
destituído do cargo em comissão por 
corrupção.

I N F O R M Á T I C A  B Á S I C A

Em   relação   aos conceitos e 
procedimentos para uma navegação 
segura na Internet, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.
Obs.: O caractere “+”, quando utilizado, 
serve apenas para interpretação do item. 

36. Quando a sigla https está presente antes do 
endereço de um site web, indica ao usuário 
que a navegação está sendo realizada 
através do protocolo de transferência de 
hipertexto seguro.

37. A imagem a seguir indica que a guia do 
navegador Google Chrome versão 40, em 
um sistema Operacional Windows 10, foi 
acessada com o modo de navegação que 
garante privacidade. Essa funcionalidade 
pode ser acessada através da combinação 
de teclas Ctrl + Alt + N.

38. Um dos métodos comumente vistos na 
internet, para tentar conter spam, é a 
utilização de um teste a ser resolvido, 
denominado CAPTCHA.

Com base no Microsoft Word 2013, versão 
em português em sua configuração 
padrão, julgue, como VERDADEIRO ou 
FALSO, os itens a seguir.
Obs.: O caractere “+”, quando utilizado, 
serve apenas para interpretação do item. 

39. Para selecionar uma determinada palavra 
do texto, basta o usuário realizar um duplo 
clique com o botão esquerdo do mouse 
sobre a respectiva palavra, ou clicar com o 
botão direito do mouse, acessar o submenu 
“selecionar” e a opção “palavra”.

40. Selecionar uma palavra no texto e, em 
seguida, pressionar a tecla de atalho Ctrl + ] 
aumentará o tamanho da fonte em 1 ponto.

41. A tecla de atalho Ctrl + S permite sublinhar 
o texto selecionado, enquanto a tecla de 
atalho Ctrl + W permite fechar o documento.

42. Basta selecionar o texto e ir pressionando 
a tecla de atalho Shift + F3 para alternar 
entre letras minúsculas e maiúsculas e para 
colocar a primeira letra de cada palavra em 
maiúscula.
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Considerando o Microsoft Excel 2013, 
versão em português em sua configuração 
padrão, julgue, como VERDADEIRO ou 
FALSO, os itens a seguir.

43. Ao abrir uma nova planilha, clicar com o 
botão direito do mouse sobre o “cabeçalho” 
da coluna B e acionar a opção EXCLUIR, 
a coluna B é removida e a C passa 
automaticamente a ser identificada pela 
letra B.

44. Ao clicar em uma célula vazia, digitar a 
fórmula =2+2^2/2 e pressionar a tecla 
ENTER, será exibido como resultado o 
algarismo 4.

45. Ao clicar na célula A1 vazia, informar a 
fórmula =2*2 e pressionar a combinação de 
teclas Ctrl + ENTER, a fórmula é processada 
e o cursor permanece na célula ativa (A1).
Obs.: O caractere “+” foi utilizado apenas 
para interpretação desse item. 

46. Para editar uma fórmula, basta clicar na 
respectiva célula e pressionar a tecla F3.

A respeito do Sistema Operacional 
Windows 10, versão em português, em 
sua instalação padrão, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

47. Para abrir a janela representada na imagem 
a seguir, basta utilizar a seguinte tecla de 
atalho  

Obs.: O caractere “+” foi utilizado apenas 
para interpretação desse item. 

48. O Prompt de Comando que substituiu o 
antigo MS-Dos passou a ter, por padrão, um 
plano de fundo na cor branco.

Acerca das noções de ferramentas e 
aplicativos de navegação, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

49. O Safari é o navegador padrão do Sistema 
Operacional Mac. Dessa forma, não é 
possível sua instalação e utilização no 
sistema Operacional Windows 10. 

50. O Microsoft Edge, “navegador rápido e 
seguro que é projetado para o Windows 10”, 
permite, através da tecla F11, a utilização 
no modo Tela Cheia.

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

Os conceitos de  Zang Fu  formam   o  
âmago central da Medicina Tradicional 
Chinesa. O estudo da fisiologia e da 
patologia são,   em termos, os Zang 
Fu que podem ser considerados os 
sistemas de órgãos da Medicina Chinesa. 
A  concepção sobre esses órgãos 
internos é diferente daquela do Ocidente, 
considerando-se três aspectos distintos: 
o energético, o funcional e o orgânico. 
A respeito desse assunto, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

51. Os Zang apresentam características 
yin e são mais sólidos e internos. Os 
responsáveis pela formação, transformação, 
armazenamento, liberação e regulação das 
substâncias puras são Qi, Xue, Jing Ye e 
Shen.

52. O Fu apresenta características Yang e é 
mais líquido e externo, sendo responsável 
pelo armazenamento de alimentos e 
bebidas, pela recepção e absorção de seus 
produtos manufaturados.

53. O Fu não se comunica diretamente com o 
meio externo e tem função de transformar os 
produtos impuros dos Zang em substância 
pura, armazenando-a e libertando-a.

54. A função dos Zang Fu é revelar o ar, os 
alimentos e as bebidas do ambiente externo 
e transformá-los em substância e em 
produtos supérfluos, estes são excretados 
e a substância é circulada por todo corpo.

55. Os cincos Zang são: Xin, Fei, Pi, Gan e 
Shen, e os 6 sistemas Fu são: Pang Gang, 
Wei, Dan, Xiao Chang, Da Chang, San Jiao.

Paciente com quadro de HAS, cefaleia 
acentuada em região occiptal irradiando 
em vértice da cabeça, zumbido, secura 
de garganta, parestesia em MMII e MMSS, 
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lombalgia e transpiração noturna. Sobre 
as características apresentadas, julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

56. A possibilidade desse quadro é que o 
paciente apresente língua vermelha com 
pouca saburra.

57. O pulso normalmente se apresenta lento e 
em corda.

58. Em seu padrão de desarmonia, ocorre 
deficiência Yin do Gan (F) e do Shen (R).

59. Esse quadro de desarmonia pode piorar com 
alimentação inadequada e preocupação 
excessiva.

Os Canais de Energia Tendinomusculares 
são Canais de Energia Secundários e têm 
sua classificação, trajeto, diagnósticos e 
tratamento próprios. Em relação a canais 
de Energia Tendinomusculares, julgue 
com VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

60. Os Canais de Energia Tendinomusculares 
são canais grandes e superficiais e de 
caráter Yang e não apresentam ligações 
energéticas diretas com Zang Fu.

61. Os   três  Canais de Energia 
Tendinomusculares Yang do Pé unem-se 
na face, no processo do osso zigomático, 
no ponto ID18, e os três canais de Energia 
Tendinomusculares Yang da mão unem-se 
na região frontal, no ponto VB13.

62. Os   três  Canais de  Energia 
Tendinomusculares Yin do Pé unem-se 
na região do púbis, no ponto R9, e os três 
Canais de Energia Tendinomusculares Yin 
da mão unem-se no tórax, no ponto VB25.

63. O tratamento das afecções energéticas do 
Canal de Energia Tendinomuscular baseia-
se na fisiopatologia energética. Assim, 
estando o Canal de Energia Principal em 
vazio de Qi e de Xue, os Canais de Energia 
Tendinomusculares também estarão 
em vazio, propiciando a penetração de 
Energias perversas, que levarão esse 
Canal Tendinomuscular a uma condição de 
plenitude.

Em relação aos mecanismos 
neuroquímicos da acupuntura, julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

64. Os neurônios adrenérgicos centrais, bem 
como os neurônios serotoninérgicos, 
são excitados por meio de estímulos de 
acupuntura.

65. No sistema serotoninérgico, o trajeto 
ascendente do SCPA (substância 
cinzenta periaqueductal), cuja substância 
transmissora   é  a neurotensina,  é 
substituído no núcleo magnocelular (NMC) 
da medula oblonga, cuja substância 
transmissora consiste principalmente de 
morfina.

66. No sistema serotoninérgico, o trajeto até a 
SPCA (substância cinzenta periaqueductal) 
é feito pela endorfina. Por isso, pode-se 
obter o alívio da dor nos seres humanos, 
por meio do estímulo de eletrodos 
implantados na SPCA (substância cinzenta 
periaqueductal) ou na região periventricular 
anterior a ela, em que as fibras hipotálamo-
SPCA percorrem.

67. No sistema noradrenérgico, a lâmina I 
da substância cinzenta espinal, além 
de se projetar para substância cinzenta 
periaqueductal ( SCPA), envia colaterais 
para o núcleo magno celular (NMC) da 
ponte, que é a principal fonte do pedúnculo 
cerebral de axônio noradrenérgico.

68. O controle inibitório difuso (DINIC) é um 
mecanismo opioidérgico que age nos 
neurônios de ampla variação dinâmica 
(AVD) da medula espinal que transmitem a 
informação gerada pelo estímulo doloroso 
em direção ao cérebro. A transmissão direta 
das informações geradas pela fibra A delta, 
evocada pela acupuntura ao subnúcleo 
reticular dorsal da medula caudal, recebe 
informações nociceptivas convergentes.

Em relação às funções dos pontos de 
acupuntura, julgue, com VERDADEIRO 
ou FALSO, os itens a seguir.

69. Hegu (IG4) é ponto yuan, cujas funções 
são: liberar o calor perverso interno 
para superfície do corpo, desobstruir Qi 
estagnado dos Canais energéticos, tonificar 
o Wei Qi e, juntamente com F3, acalmar o 
fígado e acabar com o vento.

70. Zunsali (E36) é o ponto He, indicado para 
gastrite aguda, distensão epigástrica e 
indigestão. Associado ao BP 6, tonifica o 
baço, o estômago e o Qi em geral.

71. Houxi (ID3) é o ponto Ting, ponto de 
fechamento do Du Mai, cuja função é 
tranquilizar e revigorar a mente. Esse ponto 
é indicado para rigidez cervical, diabetes e 
gastrite.
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72. Shenshu (B23) é ponto Shu dorsal do VB 
cuja função é fortalecer a recepção do Qi, 
inundar as Vias das Águas e nutrir o Yang 
e o sangue. Esse ponto é indicado para 
lombalgia, cólica renal, tontura e insônia.

73. Taixi (R3) é ponto yuan do canal do R, cuja 
função é tonificar o Qi do R, nutrir o sangue 
e a essência. Esse ponto tem indicação para 
impotência sexual, menstruação irregular e 
insônia.

Considerando que as cefaleias e as 
enxaquecas constituem algumas das 
queixas mais frequentes na clínica diária 
e que sua etiopatogenia está ligada a 
vários fatores, julgue como VERDADEIRO 
ou FALSO, os itens a seguir.

74. Cefaleia Shao Yang, conhecida como 
enxaqueca, instala-se de forma rápida, 
com dores agudas, de característica 
pulsátil e violenta, sendo acompanhada por 
fotofobia e sintomas de enjoo e vômito. No 
tratamento, podem ser usados VB20, TA17 
e VG20 como pontos locais. 

75. Cefaleia Tai Yin se localiza em região 
auricular e tem irradiação para nuca, com 
características de aperto. Essa cefaleia é 
agravada pela exposição ao calor e secura 
e pela ingestão de bebidas alcoólicas.

76. Cefaleia Jue Yin tem instalação lenta, e a dor 
localiza-se nas regiões frontal e orbicular. 
Nessas regiões, a afecção é geralmente 
bilateral e se irradia para o globo ocular. 
Tem piora no período de ovulação e pré-
menstrual. Pode-se usar os pontos locais: 
VG23 (Shangling), VB20 (Fengchi) e M-CP-
9 (taiyang).

77. Cefaleia Yang Ming, ou cefaleia 
tendinomuscular de Wei, localiza-se na 
região frontal, irradiando-se de um lado 
para o outro até a região frontoparietal. 
Nesses casos, são dolorosos à palpação os 
seguintes pontos: o ponto de reunião dos 
Canais de Energia Tendinomusculares Yang 
do Pé, o ID18 (Quanhio), o E8 (Touwei) e 
Ashi.

O diagnóstico por meio da anamnese é 
uma parte importante do diagnóstico 
chinês. No processo de identificação, 
nem toda informação é fornecida pelo 
paciente. O objetivo da anamnese é 
localizar o padrão de desarmonia para 
tentar eliminar ou minimizar a doença. 
A respeito desse assunto, julgue como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

78. Paciente com perda de voz súbita e 
usualmente decorrente da invasão do 
Vento-Calor, com relutância para falar, 
indica um padrão de Frio, enquanto falar 
incessantemente indica padrão de Calor.

79. Paciente com febre sem aversão ao calor 
indica um padrão de Calor Interior. Esse é o 
padrão do Yang Brilhante, mas, se o paciente 
sofre de febre alternada com calafrios, há 
indícios de uma invasão interior do Vento-
Frio ou Vento Calor.

80. Em paciente com sudorese nas palmas das 
mãos, sola do pé e tórax, conhecida como 
Sudorese dos “Cinco Palmos”, o padrão 
de desarmonia é por deficiência de Yang. 
A sudorese apenas na cabeça é por frio no 
Wei (estômago) ou Calor-Secura.

81. O sono depende do estado do Sangue 
(Xue) e do Yin. Quando a insônia é inicial, 
mas depois se consegue dormir, há indícios 
de uma deficiência do Sangue (Xue) no 
Coração (Xin). Por sua vez, o sono com 
sonhos tumultuados indica Fogo no Fígado 
(Gan) ou Fogo do Coração (Xin).

Uma paciente vai ao ambulatório de 
acupuntura com dor no hipocôndrio, 
náuseas, vômitos, regurgitação ácida e 
diarreia há 2 meses. Essa paciente relata 
que faz tratamento psiquiátrico há 1 ano, 
devido à raiva incontrolável e depressão. 
Sua menstruação é irregular com uma 
instabilidade pré-menstrual acentuada. 
Considerando o quadro apresentado, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

82. O quadro é clássico de estagnação do Qi 
do Fígado (Gan), pois é decorrente do Qi 
estagnado do Fígado (Gan) invadindo o 
Estômago (Wei), o Baço e o Pâncreas (Pi).

83. Na Medicina Tradicional Chinesa, a língua 
apresenta a coloração arroxeada e o pulso 
fino e fraco.

Paciente, 45 anos, há 4 meses apresenta 
dores musculares generalizadas que 
pioram na parte da manhã, com rigidez. A 
paciente relata que a dor mais acentuada 
é próxima às articulações dos ombros e 
cervical. Em algumas ocasiões, surgem 
sinais flogísticos nas articulações, com 
sensação de dor em queimação. A língua 
está amarela e seca e o pulso rápido. Em 
relação ao quadro clínico apresentado, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.
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84. Trata-se de um quadro de Polimialgia 
Reumática ou Bi Calor, de origem umidade 
Calor.

85. Trata-se de um quadro de Artrite Reumática 
ou Síndrome Bi por bloqueio e estagnação 
na circulação de Qi.

86. Trata-se de um quadro de Osteoartrose ou 
Bi Doloroso, de origem Frio Perverso.

A Doença Mental  atinge todas   as 
camadas da população e todas as 
faixas etárias, causando um verdadeiro 
problema de Saúde Pública. Uma 
porcentagem da população   não 
responde bem ao tratamento alopático 
e, com isso, recorre ao tratamento 
com acupuntura. Considerando as 
informações mencionadas, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

87. Para paciente com sintomas de cansaço, 
insônia, anorexia, palpitação, palidez e 
apatia, língua pálida ou normal e o pulso 
vazio, o diagnóstico provável é de deficiência 
de Qi de Pi (Baço) e Xin (Coração).

88. Nos casos de pacientes com sintomas 
de depressão, estado de frustração, fúria 
reprimida ou ressentimento por um longo 
período, melancolia e estado instável, 
língua arroxeada e pulso cheio e fino, o 
diagnóstico é de estagnação Qi do Fígado 
(Gan).

89. Paciente com sintomas de tontura, zumbido, 
sensação de medo e ansiedade extrema e 
memória debilitada, pulso Flutuante-Vazio e 
rápido e língua vermelha sem saburra tem 
o diagnóstico de Deficiência Yin do Rim 
(Shen).

90. Para paciente com sintomas de depressão, 
sensação de fadiga, tristeza excessiva e 
indisposição de fala, língua pálida e pulso 
vazio, o diagnóstico é de deficiência de Qi 
de Pulmão.

A Eletroacupuntura implica a passagem 
de uma corrente de pulso através 
dos tecidos do corpo por meio de 
agulhas de acupuntura. Em relação 
à Eletroacupuntura, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

91. A liberação de diferentes transmissores 
depende, até certo ponto, da frequência 
da estimulação. A Eletroacupuntura de 
baixa frequência libera beta-endorfina 
no pedúnculo cerebral e no córtex e 
metaencefalina e dinorfina na hipófise.

92. A  Eletroacupuntura   de alta frequência 
libera dinorfina e serotonina. A estimulação 
elétrica prolongada também libera 
antagonista endógena a esses peptídeos 
opiodes, como colecostocinina (CCK-8).

93. A contraindicação ao uso da 
Eletroacupuntura é para pacientes que não 
querem se submeter a essa técnica e o uso 
de marca-passo.

94. Um estímulo de 100 HZ é considerado um 
estímulo de baixa frequência no tratamento 
de acupuntura.

A dor é a manifestação clínica 
mais frequente no consultório do 
acupunturista. É um sintoma que surge 
toda vez que ocorre uma agressão física, 
química, mecânica ou psíquica contra 
o nosso corpo. Dentro da concepção 
energética, esses fatores promovem 
concentração maior de polaridade 
positiva (Yang) ou negativa (Yin). As 
alterações energéticas da Zang Fu se 
manifestam por meio de seus Canais de 
Energia. Em relação ao assunto, julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

95. Em paciente com dor em região lateral do 
cotovelo, seguindo pelo trajeto do canal de 
energia do Intestino Grosso (Da Chang) 
e que piora ao movimento de pronação e 
supinação de antebraço, o diagnóstico 
seria Epicondilite Lateral ou Epicondilite 
do Tenista. Nesse caso, podem ser usados 
como tratamento os pontos locais como 
IG11, IG10, IG12, TA10 e P5.

96. Em paciente com dor na região lombar e 
rigidez muscular em toda coluna vertebral, 
associada à febre, incontinência urinária, 
sensação de peso na cabeça e desordem 
mental, o diagnóstico seria Lombalgia 
Chong Mai. Nesse caso, podem ser usados 
como tratamento pontos de abertura ID3, 
VG16 e VG4.

97. Paciente relata dor intensa próxima 
à menstruação e que está obstipada. 
Apresenta cólicas, náuseas, palpitação, 
vômitos, fadiga, nervosismo, cefaleia e tem 
um atraso menstrual em torno de 5 dias, 
sendo que seu fluxo é diminuído e de cor 
pálida. O diagnóstico para essa paciente 
é dismenorreia em Plenitude. Nesse caso, 
podem ser usados os pontos VC3, VC4, 
VC6 e aplicar Moxabustão nos pontos B23 
e VG4.
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Sobre o tratamento da neuralgia do 
trigêmeo com acupuntura, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

98. Para a dor do ramo mandibular, os pontos 
mais indicados são: VB14, B23, TA5.

99. Para a dor do ramo oftálmico, os pontos 
mais indicados são: VB14, Tai Yang, B2, 
TA5.

100. Para a dor no ramo maxilar, os pontos mais 
indicados são: B17, VC24, E40, E44.
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