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Leia estas instruções:  
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado. 

2 
Este Caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, assim distribuídas:  

01 a 15 Língua Portuguesa, 16 a 30  Ciências, 31 a 50  Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde: Massagem e Terapias afins. 

3 
Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem 

imperfeições gráficas que impeçam a leitura. Detectado algum problema, 

comunique-o, imediatamente, ao Fiscal.  

4 
Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 
Interpretar as questões faz parte da avaliação portanto, não adianta pedir 

esclarecimentos aos fiscais. 

6 
A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em 

material transparente, de tinta preta. 

7 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não 

destaque nenhuma folha. 

8 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão 

considerados para efeito de avaliação. 

9 
Você dispõe de, no máximo, três horas, para responder às questões e preencher a 

Folha de Respostas . 

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno e a 

Folha de Respostas . 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Língua Portuguesa              01 a 15 
 

 

O texto abaixo servirá de base para responder às questões 01 a 15.  
 

 

E se… o tabaco fosse proibido no mundo?  

André Santoro 

Se o mundo inteiro pusesse cigarros, charutos e cachimbos na ilegalidade de uma hora para 

outra, milhões de vidas seriam poupadas. Mas é provável que o custo fosse alto demais, já 

que algo precisaria ser feito com mais de 1 bilhão de viciados e criminosos em potencial. 3 

Fabricantes e usuários seriam empurrados para a clandestinidade. “Caso o produto fosse 

banido, seria criado um mercado paralelo semelhante ao que surgiu com a lei seca, nos EUA”, 

diz a consultora Vera da Costa e Silva, ex-diretora da Iniciativa por um Mundo Livre de 6 

Tabaco, da Organização Mundial da Saúde (OMS). Na década de 1920, quando a venda de 

bebidas alcoólicas foi proibida em solo americano, o crime organizado aproveitou para encher 

os bolsos no mercado negro. Os especialistas consideram os benefícios da proibição tão 9 

incertos que, mesmo diante da perspectiva de um mundo sem fumaça, eles preferem apostar 

em medidas mais graduais. “Estratégias para reduzir o consumo, como as mensagens de 

advertência estampadas nos maços de cigarro vendidos no Brasil, são mais eficientes do que 12 

o banimento total do produto”, afirma Stanton Glantz, diretor do Centro para Educação e 

Pesquisa do Controle do Tabaco, da Universidade da Califórnia em São Francisco. Além 

disso, uma ação mundial teria de ser aprovada por órgãos internacionais como a ONU ou a 15 

própria OMS e soaria como uma declaração de guerra à poderosa indústria do fumo. Entre 

outros argumentos, as empresas alegam que a proibição criaria legiões de desempregados – 

na China, por exemplo, 3% dos agricultores trabalham em lavouras de tabaco. Mas um estudo 18 

feito pelo economista Kenneth Warner, da Universidade de Michigan, mostrou que, ao menos 

nos EUA, a compensação viria de postos de trabalho criados em outros setores. Até hoje, só o 

Butão, um país asiático com pouco mais de 2 milhões de habitantes, conseguiu proibir a 21 

venda e o consumo em público de produtos feitos de tabaco  
.
 

Disponível em: <https://super.abril.com.br/comportamento/e -se-o-tabaco-fosse-proibido-no-mundo/>. Acesso em: 

10 out. 2018.[Adaptado]  

 

01. O objetivo principal do texto é 

A) apresentar dados que justifiquem a proibição do consumo de cigarros.  

B) relatar as dificuldades para uma suposta proibição do consumo de cigarros.  

C) construir uma argumentação favorável à proibição do consumo de cigarros.  

D) citar o Butão como exemplo da possibilidade de proibição do consumo de cigarros.  

 

02. Para atingir seu objetivo, o autor  

A) constrói uma narrativa com base em dados não verificáveis na realidade. 

B) apresenta informações a fim de sustentar as ideias desenvolvidas no texto.  

C) apresenta instruções para que o leitor solucione o problema abordado.  

D) constrói um texto que possa circular principalmente por meio dos livros.  

 

03. No título da reportagem, a expressão “E se...” juntamente com o ponto de interrogação no 

final sinalizam uma 

A) hipótese.    C) negação. 

B) certeza.    D) afirmação. 
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04. De acordo com o texto, a proibição de cigarros no mundo  

A) é recomendada, pois terá efeitos positivos na economia. 

B) não é provável devido a diferentes tipos de obstáculos.  

C) é uma necessidade que será implantada na próxima década.  

D) não teria efeito, pois os usuários passariam a usar outras drogas.  

 

05. No trecho “[...] já que algo precisaria  ser feito com mais de 1 bilhão de viciados e criminosos 

em potencial [...]” (linhas 2 e 3), os termos “viciados” e “criminosos” referem -se a 

A) usuários de drogas pesadas, que teriam seu vício agravado.  

B) comerciantes de cigarro, que, devido à proibição,  incentivariam os usuários à 
criminalidade. 

C) traficantes de drogas, que ganhariam destaque nesse cenário.  

D) usuários de cigarros, que, devido à proibição, seriam considerados “viciados” e 
“criminosos”. 

 

06. Considere o trecho “Caso o produto fosse banido, seria criado um mercado paralelo 

semelhante ao que surgiu com a lei seca, nos EUA” (linhas 4 e 5). Esse trecho sinaliza que 

A) o consumo de cigarros não seria extinto, apenas passaria para a ilegalidade.  

B) o consumo de cigarros seria trocado pelo de bebidas alcoólicas.  

C) o consumo de cigarros só será implementado nos EUA.  

D) o consumo de cigarros terá pleno sucesso ao redor do mundo, exceto nos EUA.  
 

07. No trecho “[...] eles preferem apostar em medidas mais graduais [...]” (linhas 10 e 11), a 

palavra “graduais” pode ser substituída, mantendo -se o mesmo sentido, por 

A) contrárias.    C) imediatas. 

B) efetivas.    D) progressivas. 

 

08. No trecho “[...] Estratégias para reduzir o consumo, como as mensagens de advertência 

estampadas nos maços de cigarro vendidos no Brasil [...]”, a palavra destacada tem a função de  

A) expressar uma contradição. 

B) introduzir um exemplo. 

C) apresentar uma conclusão.  

D) incluir uma finalidade. 

 

09. No trecho “[...] Fabricantes e usuários seriam empurrados para a clandestinidade [...]”, a 

forma verbal destacada pode ser substituída, sem mudar o sentido, por  

A) irão ser.  C) iriam ser. 

B) serão.   D) são. 
 

10. A linguagem usada no texto é predominantemente  

A) informal, por empregar jargões da esfera jornalística.  

B) formal, por apresentar alto nível de rebuscamento.  

C) formal, pois obedece à norma-padrão da língua portuguesa. 

D) informal, pois se aproxima da oralidade. 
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O texto abaixo servirá de base para responder às questões 11 a 15.  
 

 

Adolescentes que fumam e bebem têm prejuízos à saúde já aos 17 anos, aponta estudo  

Pesquisa mostrou que estes hábitos levam ao enrijecimento precoce das artérias ainda na juventude; no 

Brasil, o consumo de tabaco vem caindo entre adolescentes, mas o de bebida está aumentando.  

Adolescentes que bebem e fumam já têm danos perceptíveis em suas artérias aos 17 anos de 

idade, concluiu um estudo. Testes conduzidos por pesquisadores da Universidade College 

London e da Universidade de Bristol, ambas no Reino Unido, mostraram que há um enrijecimento 

das artérias por conta desses hábitos quando ainda se é bem jovem. Este efeito está ligado a um 

aumento do risco de problemas cardíacos e em vasos sanguíneos, como AVC e infarto, em idade 

mais avançada. Publicada no periódico científico European Heart Journal, a pesquisa também 

detectou, contudo, que as artérias dos adolescentes voltaram ao normal quando eles pararam de 

fumar e beber. 

No Brasil, estima-se que 18,5% dos adolescentes brasileiros entre 12 e 17 anos, ou 1,8 milhão 

de jovens, já experimentaram cigarro, de acordo com um estudo divulgado em 2016. [...]  

Ao mesmo tempo, o consumo de bebida alcóolica vem aumentando entre adolescentes,  segundo 

a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, divulgada em 2016 pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE). [...]  

Breno Caiafa, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular do Rio de 

Janeiro (SBACV-RJ), diz que a queda no número de fumantes jovens é fruto de um trabalho 

intenso de conscientização sobre os malefícios do tabaco nos últimos anos, mas avalia que o 

mesmo esforço não tem sido feito com o álcool.  

"Isso merece um cuidado maior do governo. Hoje, as campanhas dizem 'se beber, não dirija', 

mas não falam para não beber. As empresas de bebidas vão continuar a fazer propaganda 

livremente se não forem pressionadas, como ocorreu com o fumo", afirma Caiafa.  
 

Fonte: Portal G1, com reportagem da BBC (2018). [EXCERTO] 

 

11. Os dois últimos parágrafos do texto revelam que Breno Caiafa 

A) enxerga um grande avanço em relação às campanhas do governo para conscientização 
sobre o uso do álcool. 

B) está satisfeito com a campanha de conscientização realizada pelo governo quanto aos 
males causados pelas drogas lícitas.  

C) está insatisfeito com o fato de o governo não trabalhar a conscientização em relação ao 
uso de drogas ilícitas. 

D) enxerga um déficit no trabalho desenvolvido pelo governo em relação à conscientização 
quanto ao uso do álcool. 

 

Observe o fragmento abaixo para responder às questões 12, 13, 14 e 15.  
 

[...] no Brasil, o consumo de tabaco vem caindo entre adolescentes, mas o de bebida está 

aumentando. 

 

12. Esse trecho poderia ser reescrito, sem prejuízo de sentido, por: 

A) Como o consumo de tabaco vem caindo entre adolescentes no Brasil, o de bebida está 
aumentando. 

B) No Brasil, o consumo de tabaco vem caindo entre adolescentes; entretanto, o de bebida 
está aumentando. 

C) No Brasil, o consumo de tabaco vem caindo entre adolescentes; por isso, o de bebida está 
aumentando. 

D) Já que o consumo de tabaco vem caindo entre adolescentes no Brasil, o de bebida está 
aumentando. 
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13. No fragmento, o termo “o consumo” pode ser substituído, mantendo -se o mesmo sentido, por 

A) o gasto.   C) o aproveitamento. 

B) a utilização.    D) a aquisição. 
 

14. Nesse período, identificam-se 

A) três substantivos.   

B) sete substantivos.  

C) cinco substantivos. 

D) quatro substantivos. 

 

15. No período “se beber, não dirija”, a forma verbal destacada indica uma 

A) incerteza.     

B) certeza. 

C) continuidade. 

D) recomendação. 
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Ciências                16 a 30 
 
 

O texto a seguir servirá de base para responder à questão 16.  
 

“No dia 05 de novembro de 2015, a barragem de Fundão da mineradora Samarco 

rompeu-se, causando uma grande enxurrada de lama. A lama devastou o distrito de 

Bento Rodrigues, no município de Mariana, em Minas Gerais, destruindo casas e 

ocasionando a morte de 19 pessoas, incluindo moradores e funcionários da própria 

mineradora. Além das perdas humanas e materiais, a lama que escapou em razão do 

rompimento das barragens provocou um grave impacto ambiental”. SANTOS, Vanessa 

Sardinha dos. "Impactos ambientais do acidente em Mariana (MG)";  Brasil Escola. 

Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/biologia/impactos-ambientais-acidente-mariana-mg.htm>. Acesso em: 15 set.  

2018. [Adaptado]  

 

16. O texto destaca a maior catástrofe ambiental da história do Brasil que provocou danos 

ambientais imensuráveis à região afetada. Entre os danos, destaca -se a contaminação do rio 

Doce cuja bacia é a maior da região Sudeste do país .  Análises do Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto identificou a presença de diversos metais pesados na água do Rio Doce, como 

arsênio, mercúrio e chumbo, que podem impacto direto na saúde humana, pois  

A) esses elementos são extremamente tóxicos e dificilmente são eliminados quando 
absorvidos pelos corpos dos diferentes organismos. Com o tempo, os metais pesados 
podem gerar doenças respiratórias, cardiovasculares e neurológicas.  

B) esses elementos causam a destruição da mata ciliar, promovendo dimin uição considerável 
do volume da água, comprometendo sua qualidade e tornando-a imprópria para o uso. 

C) os resíduos da mineração causaram a morte dos organismos vivos e essas mortes 
provocam o assoreamento, o desvio de cursos de água e até mesmo o soterramento de 
nascentes. 

D) os resíduos da mineração afetaram o solo, causando sua desestruturação química e 
afetando o pH da terra. Essa alteração no solo dificulta o desenvolvimento de espécies, 
ocasionando agravos como intoxicações, alergias e infecções alimentares.  

 

17. Acne é uma doença de pele que ocorre quando as glândulas secretoras de óleo (glândulas 

sebáceas) se tornam inflamadas ou infectadas na base dos pelos. Em relação à acne, 

constata-se que 

A) os poros da pele ficam cheios de material, formando os chamados cravos. Estes podem 
romper, liberando o material de seu interior na pele, gerando as espinhas.  

B) as queratoses actínicas formam nódulos de crescimento rápido, com tendência para 
ulcerar e sangrar facilmente, ou de uma ferida que cresce e não cicatriza.  

C) a infecção superficial da pele se inicia muitas vezes na face, em volta das narinas, olhos e 
boca, e depois se espalha por outras regiões.  

D) ela surge nos locais onde há pelos mais grossos, formando-se uma área vermelha 
dolorosa onde surge pus amarelo e, ao fim de alguns dias, libe rta o “carnicão” deixando 
uma pequena loca que evolui para espinhas.  

 

18. O condiloma acuminado, conhecido também como verruga genital, crista de galo, figueira ou 

cavalo de crista, é uma infecção sexualmente transmissível (IST) causada pelo Papilomavírus 

humano (HPV). Atualmente, existem mais de 100 tipos de HPV, alguns deles podendo causar 

câncer, principalmente no colo do útero e do ânus. Hoje, a medida mais eficaz para a 

prevenção primária contra essa infeção é  

A) o exame preventivo.   C) o preservativo masculino. 

B) a vacinação.    D) a destruição das lesões. 

 

http://www.brasilescola.com/brasil/minas-gerais.htm
http://www.brasilescola.com/quimica/impactos-ambientais.htm
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/assoreamento-rios.htm
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/o-solo.htm
http://brasilescola.uol.com.br/quimica/conceito-ph.htm
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19. O corpo é constituído por ossos, músculos, tendões, ligamentos e cartilagens. Para a 
realização das tarefas diárias, os músculos passam o dia todo recebendo estímulos de 
contração que, associados às tensões da vida moderna, fazem com que os músculos 
encurtem. Esse encurtamento acaba apertando osso contra osso, provocando problemas 
como dores e deformações. Nesse contexto, os músculos são  

A) estruturas fibrosas que mantêm o equilíbrio estático e dinâmico do corpo.  

B) tecidos que tracionam os tendões, que movimentam os ossos e fazem o corpo se mover.  

C) fibras colágenas que fornecem alta resistência à tração e condução do movimento 
articular. 

D) tecidos de sustentação que facilitam os movimentos e o crescimento dos ossos longos.  

 

20. De acordo com o Ministério da Saúde (2018), os esteroides anabolizantes são drogas que 

têm como função principal a reposição de testosterona.  O uso de anabolizantes vem se 

tornando, a cada dia, um hábito comum, adotado, principalmente, por pessoas que praticam 

esportes e apostam no efeito dessas substâncias para aumentar a competitividade, para 

ajudar na cura de lesões ou simplesmente para aperfeiçoar a estética corporal. No entanto, 

usar anabolizantes para fins estéticos ou para aumentar o rendimento esportivo é proibido,  

além de ser um grande risco para a saúde, pois essas substâncias podem gerar, tanto em 

homens quanto em mulheres, os seguintes problemas:   

A) palpitação, taquicardia, arritmias, hipertensão, dor no peito, agitação, dor de cabeça, 
insônia, tremores, irritabilidade, suores, calor excessivo, perda de peso, alterações 
menstruais, diarreia, vômitos, aumento do apetite, cólicas abdominais e queda de cabelo.  

B) formigamentos, dor nos músculos e nas articulações, retenção de líquidos, síndrome do 
túnel do carpo e aumento da resistência à insulina, em caso de diabetes tipo 2.  

C) aumento de acnes, queda do cabelo, distúrbios da função e tumores do fígado, explosões 
de ira ou comportamento agressivo, paranoia, alucinações, psicoses, coágulos de sangue, 
retenção de líquido no organismo, aumento da pressão arterial, e do risco de infecção 
pelo HIV e pelo vírus das hepatites B e C.  

D) aumento do endométrio (membrana que recobre a parede interna do útero) e dos níveis de 
triglicérides, retenção de líquidos e aumento da pressão arterial, aumento do volume da 
próstata, piora do quadro de apneia do sono, risco de infecção pelo HIV e pelo vírus das 
hepatites A e B. 

 

21. O infarto do miocárdio ou ataque cardíaco é a morte das células de uma região do músculo 

do coração por conta da formação de um coágulo que interrompe o fluxo sanguíneo de forma 

súbita e intensa. A principal causa do infarto é a aterosclerose, doença em q ue placas de 

gordura se acumulam no interior das artérias coronárias, chegando a obstruí -las. Os 

principais fatores de risco para esse agravo, entre outros, são  

A) o sedentarismo e a deficiência de ferro.  

B) o estresse e a deficiência de potássio.  

C) o alcoolismo e a dieta hipoproteica.  

D) o tabagismo e o colesterol em excesso.  
 

22. O iodo é um micronutriente essencial para o homem e outros animais. No organismo humano, 

ele é utilizado na síntese dos hormônios produzidos pela tireoide, uma glândula que  se 

localiza na base frontal do pescoço. Esses hormônios têm duas importantes funções:  

A) atuam sobre o útero, promovendo as contrações do parto, e sobre as glândulas mamárias, 
estimulando a secreção do leite. 

B) atuam no surgimento dos caracteres sexuais secundários e no processo de reprodução 
humana. 

C) atuam no crescimento físico e neurológico e na manutenção do fluxo normal de energia, 
principalmente na manutenção do calor do corpo.  

D) atuam estimulando a multiplicação celular e o desenvolvimento de tec idos e 
características sexuais na adolescência.  
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23. A doença de Chagas é causada por um parasita e é transmitida principalmente através do 
inseto "barbeiro". O agente causador é um protozoário denominado  Trypanosoma cruzi. A 
transmissão se dá pelas fezes que o "barbeiro" deposita sobre a pele da pessoa, enquanto 
suga o sangue. Geralmente, a picada provoca coceira, e o ato de coçar facilita a penetração 
do tripanossomo pelo local da picada. O T.cruzi contido nas fezes do "barbeiro" também pode 
penetrar no organismo humano, pela mucosa dos olhos, nariz e boca ou através de feridas ou 
cortes recentes existentes na pele. A transmissão também pode ocorrer por meio  

A) do contato com água doce ou salgada que seja infectada com as formas larvais de 
parasitas da espécie Schistosoma. 

B) das relações sexuais (vaginal, anal ou oral) desprotegidas (sem camisinha), pelo 
compartilhamento de objetos perfuro cortantes contaminados, como agulhas, alicates, 
etc., de mãe soropositiva, sem tratamento, que transmite o parasita p ara o filho durante a 
gestação, parto ou amamentação. 

C) do contato com a água ou lama de enchentes contaminadas com urina de animais 
portadores, sobretudo os ratos.  

D) de transfusão de sangue de doadores infectados; transmissão vertical da mãe para o filho 
durante a gravidez; ingestão de alimentos contaminados com as fezes do vetor e, 
acidentalmente, pelo contato com a vetor no contexto de laboratório.  

 
24. A coluna vertebral é composta por vértebras, em cujo interior existe um canal por onde passa 

a medula espinhal ou nervosa. Entre as vértebras estão os discos intervertebrais, estruturas 
em forma de anel, constituídas por tecido cartilaginoso e elástico que tem por função evitar o 
atrito entre uma vértebra e outra e amortecer o impacto. Os discos int ervertebrais desgastam-
se com o tempo e o uso repetitivo, o que facilita a formação de hérnias de disco . Nesse tipo 
de hérnia, 

A) há rotação das vértebras que acaba culminando com alterações de todos os planos da 
coluna vertebral. 

B) forma-se uma posição de desalinhamento da coluna vertebral, contorcendo-se em seu 
próprio eixo. 

C) ocorre uma formação óssea anormal nas bordas articulares e/ou para o lado do  disco 
intervertebral. 

D) parte dos discos intervertebrais sai da posição normal e comprime as raízes nervosas que 
emergem da coluna vertebral.  

 
25. HIV é a sigla em inglês para vírus da imunodeficiência humana causador da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS). O HIV é um retrovírus, classificado na subfamília 
dos lentiviridae. Esses vírus comparti lham algumas propriedades comuns, que são:  

A) período de janela imunológica prolongado antes do surgimento dos sintomas da doença, 
infecção das células do sistema nervoso central e supressão das células vermelhas do 
sangue. 

B) período de incubação rápido antes do surgimento dos sintomas da doença, infecção das 
células do sangue e do sistema linfático e supressão do sistema imune.  

C) período de incubação prolongado antes do surgimento dos sintomas da doença, infecção 
das células do sangue e do sistema nervoso e supressão do sistema imune.  

D) período de janela imunológica rápido antes do surgimento dos sintomas da doença, 
infecção das células do sistema nervoso periférico e supressão das células brancas do 
sangue. 

 
26. A leishmaniose visceral é uma doença sistêmica, pois afeta vários órgãos internos, 

principalmente o fígado, o baço e a medula óssea. Esse tipo de leishmaniose acomete 
essencialmente crianças de até dez anos e tem uma evolução longa, podendo durar alguns 
meses ou até ultrapassar o período de um ano. A leishmaniose é transmitida por  

A) insetos hematófagos que se alimentam de sangue conhecidos como flebótomos ou 
flebotomíneos. 

B) picada da fêmea do mosquito Aedes Aegypti e Aedes Abopictus. 

C) picada da fêmea do mosquito Anopheles, infectada por protozoários do gênero 
Plasmodium. 

D) picada de carrapatos contaminados da espécie conhecida popularmente como carrapato -
estrela. 
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27. Na saúde da mulher, o exame realizado para detectar alterações nas células do colo do útero 

e que também pode ser chamado de esfregaço cervicovaginal e colpocitologia oncótica 

cervical é a principal estratégia para detectar lesões precocemente e fazer o d iagnóstico da 

doença bem no início, antes que a mulher tenha sintomas. Além de servir para a detecção de 

lesões precursoras do câncer do colo do útero e da infecção pelo HPV, o exame indica se 

você tem alguma outra infecção que precisa ser tratada. Esse exame é conhecido como 

A) autoexame ou ginecológico preventivo de útero.  

B) papanicolau ou preventivo do colo do útero.  

C) ultrassonografia. 

D) colonoscopia. 

 

28. A raiva é uma zoonose transmitida por um vírus mortal, tanto para o homem quanto para o 

animal, e afeta o sistema nervoso central, levando ao óbito após curta evolução. Os principais 

transmissores da raiva são animais como cães, gatos, bovinos, equinos, suínos, caprinos e 

morcegos. A transmissão da raiva ocorre quando  

A) os vírus da doença passam por meio do contato com a pele, ingestão de carne infectada 
ou respiração e do contato com objetos ou animais contaminados, que são, geralmente, 
vacas, cabras e ovelhas. 

B) os vírus da doença existentes na saliva do animal infectado penetram no organismo 
através da pele ou de mucosas, por meio de mordedura, arranhadura ou lambedura.  

C) os vírus da doença são transmitidos principalmente por insetos que são infectados após 
picarem alguns animais domésticos, principalmente cachorros, raposas e alguns animais 
silvestres. 

D) os vírus da doença são transmitidos pela urina de rato, fato que contribui para o seu 
alastramento pelo ambiente urbano, principalmente em regiões com saneamento básico 
precário. 

 

29. De acordo com o Ministério da Saúde (2018), a síndrome metabólica descreve um conjunto 

de fatores de risco que se manifestam num indivíduo e aumentam as chances de 

desenvolvimento de doenças cardíacas, derrames e diabetes. Essa síndrome tem como base 

a resistência à ação da insulina, hormônio responsável pelo metabolismo da glicose, daí 

também ser conhecida como síndrome de resistência à insulina. Essa resistência representa 

ou pressupõe 

A) destruição das células beta do pâncreas, normalmente tem decorrência de doença 
autoimune, levando à deficiência de insulina.  

B) ausência parcial ou completa de insulina no organismo, causando alterações do 
metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras.  

C) menor ação da insulina nos tecidos, obrigando o pâncreas a produzir mais insulina e 
elevando o seu nível no sangue. 

D) ausência de marcadores de autoimunidade contra as células beta,  em geral, em 
decorrência de graus variáveis de deficiência de insulina.  

 

30. A perda transitória da consciência, ou síndrome vasovagal, é um desmaio provocado 

pela diminuição da pressão arterial e dos batimentos cardíacos por ação do nervo vago, 

localizado na região da nuca. Os primeiros sinais são fraqueza, transpiração, palidez, calor, 

náusea, tontura, borramento visual, dor de cabeça ou palpitações. Essa síndrome tem como 

causa direta  

A) a ausência de glicose no fígado e na corrente sanguínea.  

B) a demora na chegada de sangue ao coração e ao cérebro.  

C) o aumento da serotonina nos nervos.  

D) o excesso de adrenalina no cérebro.  
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Práticas Integrativas e Complementares em Saúde: Massagem e Terapias afins   31 a 50 
 

 

31. A massagem é considerada uma terapia conhecida e praticada no mundo todo, mas o 

desenvolvimento das principais técnicas de massagem que são utilizadas até os dias atuais 

foram influenciadas pela cultura da Índia. Dentre as técnicas indianas utilizadas na 

massagem, a abhyanga se caracteriza por servir de base para outras práticas da ayurveda. 

Com base nessas informações, considere as afirmativas a seguir sobre o abhyanga: 
 

I Utiliza óleos vegetais de acordo com os doshas de cada indivíduo: kapha, pitta, vat a. 

II Pode ser realizada de modo parcial, em crianças ou na automassagem.  

III Utiliza técnica de aplicação de óleo mineral por meio de massagem específica.  

IV 
É uma tecnologia de intervenção em saúde que estimula pontos ao longo dos 
meridianos. 

 

Em relação ao abhyanga, estão corretas as afirmativas 

A) I e II.  B) II e III.  C) I e IV.  D) III e IV. 

 
32. Considere o seguinte texto:  

 

“Toda profissão médica e de áreas de saúde correlatas é estritamente regimentada para 
assegurar um cuidado seguro aos pacientes e clientes. Os dentistas não têm permissão 
para realizar apendicectomias, por exemplo, pois o procedimento está fora da sua área de 
treinamento e de prática. Os massoterapeutas pertencem a esses grupos em que o 
escopo de atuação dos profissionais é bem definido. Ainda assim, pelo fato de que a 
regulamentação e o licenciamento em cada local variam de modo tão amplo, bem como o 
grau de educação em massoterapia, definir com clareza o escopo da prática do 
massoterapeuta pode ser um desafio”. (VERSAGI, 2015).  

Dentro dos limites éticos e profissionais, na prática da massagem terapêutica, o 
massoterapeuta 

A) pode realizar diagnósticos e prescrever medicamentos baseado em seu entendimento 
superficial das indicações, precauções e contraindicações quando considera  as condições 
clínicas do paciente. 

B) deve combinar as suas habilidades profissionais no atendimento, atuando ao mesmo 
tempo como enfermeiro e terapeuta, psicoterapeuta e massoterapeuta.  

C) pode prescrever e/ou sugerir medicações ou suplementos orais ou tópicos, decidindo 
sobre a posologia bem como indicando os locais de aquisição dos mesmos.  

D) avalia o tecido subcutâneo do paciente e determina as modalidades apropriadas com base 
em suas habilidades em massoterapia.  

 
33. A argiloterapia é considerada uma técnica terapêutica que consiste na aplicação de argila, 

em forma de compressas, em determinadas regiões do corpo, para que as pr opriedades 
homeostáticas dos minerais de sua composição realizem trocas energéticas, iônicas e 
radiônicas, e harmonizem o organismo. Sobre essa terapia, considere as afirmativas abaixo. 
 

I 
A argila utiliza as propriedades dos óleos essenciais para recuperar o equilíbrio e a 
harmonia do organismo. 

II 
A argiloterapia é utilizada com fins antissépticos, anti -inflamatórios, cicatrizantes, 
esfoliantes, entre outros. 

III 
Existem vários tipos de argila, de cores que variam de acordo com sua composição, 
com poderes curativos e regeneradores diferentes.  

IV 
A argiloterapia atua como elemento terapêutico na análise do consciente e do 
inconsciente, favorecendo a saúde física e mental do indivíduo.  

 

Em relação à argiloterapia, estão corretas as afirmativas  

A) III e IV.  B) I e II.  C) I e IV.  D) II e III. 
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34. De acordo com Versagi (2015), “mesmo com a melhor das intenções e a maior habilidade, os 
massoterapeutas podem, às vezes, tratar de modo inapropriado. Existe contraindicação à 
massoterapia quando esta é inadequada ou não é segura ao ser realizada porque o terapeuta 
poderia lesionar o cliente”. Em relação à contraindicação de massagem, analise as 
afirmativas abaixo. 
 

I 
A massagem é contraindicada em pessoas com pressão alta que não esteja 
controlada por medicamentos e em pacientes que sofreram infarto do miocárdio ou 
acidente vascular encefálico que não estejam clinicamente estabilizados.  

II 
A massagem é contraindicada em pessoas com danos vasculares instáveis, 
gangrena, doença renal ou doença cardíaca avançada, febre, cefaleia intensa de 
origem desconhecida e em casos de infecções virais. 

III 
A massagem é contraindicada em pessoas de pele íntegra sem ferimentos , em casos 
de insônia, musculatura contraída, doenças contagiosas, trombos, diabetes que não 
esteja estabilizada, intoxicação e estabilidade do retorno venoso. 

IV 
A massagem é contraindicada em pessoas que precisem restaurar músculos rígidos 
para seu comprimento normal de repouso e para mobilizar os tecidos que estão 
aderidos de forma anormal às estruturas vizinhas.  

 

São consideradas contraindicações:  

A) I e IV.    C) I e II. 

B) II e III.   D) III e IV. 
 

35. A cromoterapia é uma prática terapêutica que utiliza as cores do espectro solar – vermelho, 

laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta – para restaurar o equilíbrio físico e energético do 

corpo. Em relação aos princípios terapêuticos da cromoterapia, considere as afirmativas 

abaixo. 
 

I 
É um método que utiliza a exposição de cores para extração dos princípios ativos 

vegetais realizada por meio de ebulição em água potável.  

II 
Técnica terapêutica associada à acupuntura que estimula os pontos neurorreativos 

por meio da energia luminosa (fótons).  

III 
As cores são classificadas em quentes (vermelho, laranja e amarelo) e frias (verde, 

azul, anil e violeta). 

IV 
A cor violeta é a de vibração mais alta no espectro de luz, com sua frequência 

atingindo as camadas mais sutis e elevadas do ser (campo astral).  
 

Em relação à cromoterapia, estão corretas as afirmativas  

A) III e IV. 

B) I e II. 

C) I e IV. 

D) II e III. 

 

36. Em seu trabalho, o massoterapeuta despende grande esforço para mover o sangue e 

aumentar sua presença em áreas de hipertonicidade (contratura). Não pode haver nenhuma 

terapia, cura, saúde, nenhuma vida sem o movimento do sangue. Sem isso, há dor, 

estagnação, doença e acúmulo dos produtos de degradação nos tecidos. Ao aumentar a 

circulação, a massoterapia produz alguns efeitos fisiológicos importantes, tais como:  

A) dificulta o combate às doenças e a mobilização dos hormônios até os seus órgãos -alvo. 

B) dificulta a remoção dos produtos de degradação bem como a regulação da temperatura 
corporal. 

C) promove oxigenação celular, reparo e funcionamento apropriado das células, tecidos, 
músculo e osso. 

D) promove irritação cutânea, redução da percepção de dor, da ansiedade e da angústia e do 
retorno venoso. 
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37. Na medicina tradicional chinesa (MTC), há quatro métodos básicos de diagnóstico: inspeção, 

auscultação/olfação, interrogação e palpação. A história clínica, sinais e sintomas clínicos 

alcançados mediante os quatro métodos de diagnóstico são a base da diferenciação das 

síndromes. No que diz respeito à inspeção da língua, considere as afirmativas  abaixo. 
 

I 
Consiste, principalmente, na observação do aspecto e da cor da pele e dos dentes 
do paciente, pois representam uma manifestação externa da atividade vital da 
língua. 

II 
É uma avaliação clínica que constitui uma das formas de diagnóstico empregada por 
diversas abordagens terapêuticas e observa aspectos (cor, forma, textura  e saburra) 
da língua. 

III 
Possibilita avaliar alterações e estágio de evolução de distúrbios, pois a língua 
mantém relação com os órgãos e vísceras por meio dos meridianos.  

IV 
As manchas observadas estão relacionadas com o contato nervoso direto mantido 
com os órgãos do corpo que provocam espasmos nos vasos sanguíneos da língua.  

 

Em relação à inspeção da língua, estão corretas as afirmativas  

A) I e II.    C) I e IV. 

B) II e III.    D) III e IV. 
 

38. A massagem inclui manobras e técnicas que são mais comumente empregadas e que 

produzem efeitos fisiológicos no corpo. O massoterapeuta precisa compreender de forma 

reflexiva que determinada técnica realizada no corpo desencadeia determinado resultado. 

Nesse sentido, analise as afirmações abaixo.  
  

I 
O deslizamento realizado de forma leve e rápida promove efeitos estimulantes, e, 

quando realizado de forma mais profunda e lenta, promove o relaxamento.  

II 

O amassamento é utilizado para mobilizar o tecido, e, como resultados des sa 

técnica, ocorrem efeitos profundos e duradouros de aquecimento do sangue e do 

músculo. 

III 
O balanço é uma técnica utilizada quando o massoterapeuta intuitivamente sente 

que o cliente precisa ser colocado em relaxamento mais profundo.  

IV 
A percussão é uma manobra que faz parte da técnica da fricção e que  tem por 

objetivo principal relaxar o corpo diminuindo o fluxo sanguíneo muscular.  
 

Em relação às manobras e técnicas de massagem, estão corretas as afirmações  

A) I, II e III.  C) II, III e IV. 

B) I, II e IV.  D) I, III e IV. 
 

39. Nos últimos anos, a população tem tido acesso a terapias embasadas em racionalidades 

médicas orientais, como a medicina tradicional chinesa (MTC), que considera a existência de 

meridianos para se promover equilíbrio energético e de saúde. Sobre os meridianos, 

considere as afirmativas abaixo. 
 

I 
Os meridianos interligam anatomicamente os órgãos principais que possuem pontos 

específicos de energia. 

II 
Por meio da palpação de pontos, desencadeia-se desequilíbrio na circulação 

sanguínea. 

III 
Os meridianos estão dispostos bilateralmente no corpo, em seus decúbitos dorsal e 

ventral. 

IV 
Quando os pontos são estimulados, eles influenciam e equilibram a livre circulação 

da energia Qi. 
 

No que diz respeito aos meridianos, estão corretas as afirmativas  

A) II e III.    C) I e IV. 

B) I e II.    D) III e IV. 
 



 

12   Escola de Saúde da UFRN   Seleção 2018 Técnico em Massoterapia  A persistência é o caminho mais curto para êxito.  

40. A massagem é uma técnica milenar, presente em várias civilizações e tem diversos objetivos. 

Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo.  
 

I 
Os antigos egípcios, gregos e romanos usavam a massagem para cura, saúde e 
prazer. 

II 
Na Índia, na China e no Japão, a massagem é parte integrante de sistemas de 
medicina. 

III 
A mais antiga referência à massagem na China data de 2.000 a 3.000 anos antes de 
Cristo. 

IV A massagem nasceu na França onde era chamada shampooing. 
 

Sobre a história da massagem, estão corretas apenas as afirmativas 

A) II e IV.    C) III e IV. 

B) I, III e IV.   D) I, II e III. 
 

41. Na atual dinâmica social, a busca por meios não convencionais no processo de cuidar tem 

sido utilizada pelas pessoas em prol de sua saúde. Nesse contexto, a medicina integrativa 

adota diferentes abordagens de cuidado considerando as necessidades do usuário, as 

possibilidades de oferta bem como segurança, eficácia e efetividade das práticas 

terapêuticas. Nesse sentido, a medicina integrativa é 

A) um modelo de saúde que propõe a combinação das medicinas convencional, tradicional e 
complementar, sem hegemonia entre elas.  

B) um modelo de saúde que compreende conhecimentos, capacidades e práticas baseados 
nos saberes, nas crenças e nas experiências próprias de diferentes culturas.  

C) uma abordagem terapêutica milenar que tem a teoria do yin -yang e a teoria dos cinco 
elementos como bases fundamentais para avaliar o estado energético.  

D) uma denominação empregada para se referir ao conjunto das medicinas não 
convencionais, conforme documentos da Organização Mundial da Saúde (OMS).  

 
42. No Brasil, o debate sobre as práticas integrativas e complementares começou a despontar no 

final de década de 1970, após a declaração de Alma Ata, e validada, principalmente, em 

meados dos anos 1980, com a 8ª Conferência Nacional de Saúde, um espaço legítimo de 

visibilidade das demandas e necessidades da população por uma nova cultura de saúde que 

questionasse o ainda latente modelo hegemônico de oferta r cuidado, que excluía outras 

formas de produzir e legitimar saberes e práticas. Com esse cenário, tanto sociedade civil 

quanto Governo Federal iniciaram um movimento, até então tímido, pela busca e oferta de 

outros modos de praticar o cuidado e o autocuidado, considerando o bem-estar físico, mental 

e social como fatores determinantes e condicionantes da saúde.  Em vista disso, coube ao 

Governo Federal garantir a atenção integral à saúde através das práticas integrativas e 

complementares, o que implicou pensar  – em conjunto com gestores de saúde, entidades de 

classe, conselhos, academia e usuários do SUS – uma política pública permanente que 

considerasse não só os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da 

saúde, mas a abordagem ampliada do processo saúde-doença e a promoção global do 

cuidado humano. No que diz respeito aos documentos oficiais que tratam da criação de 

políticas para a saúde, constata-se que 

A) o Brasil possui a Política Nacional de PICS, o Rio Grande Norte possui uma Política 
Estadual de PICS e o município de Natal possui sua Política Municipal de PICS.  

B) o Brasil possui a Política Nacional de PICS, e todos os estados e municípios do país 
também possuem políticas estaduais e municipais de PICS, respectivamente. 

C) o Brasil possui a Política Nacional de PICS, e apenas o Distrito Federal possui política 
municipal de PICS. 

D) o Brasil possui a Política Nacional de PICS, e o primeiro estado a publicar sua política 
estadual de PICS foi o Rio Grande do Norte. 
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O texto a seguir servirá de base para responder às questões 43 e 44. 

A medicina tradicional chinesa (MTC) utiliza como procedimentos diagnósticos, na 

anamnese integrativa, palpação do pulso e inspeção da língua e da face, entre outros. 

Como procedimentos terapêuticos, utiliza acupuntura, ventosaterapia, moxabustão, 

plantas medicinais, práticas corporais e mentais e dietoterapia chinesa.  

 

43. No contexto da MTC, a técnica de moxabustão é uma terapêutica que 

A) utiliza a queima de artefato produzido por uma porção de cera aromática de modo indireto 
sobre a pele. 

B) está associada ao aquecimento dos pontos de acupuntura que estão sendo utilizados com 
agulhas. 

C) consiste no aquecimento dos pontos de acupuntura por meio da queima de ervas 
medicinais apropriadas, aplicadas, em geral, de modo indireto sobre a pele.  

D) promove o resfriamento da área corporal que está sendo manuseada por meio da técnica 
de arrefecimento. 

 

44. Presente entre os procedimentos terapêuticos da MTC, a técnica de ventosaterapia é uma 

terapêutica 

A) aplicada de forma fixa sobre o ponto de acupuntura, ou móvel ao longo dos meridianos, 
com utilização de óleos vegetais.  

B) de origem oriental, que utiliza sucção nos canais de energia (nadis) para estímulo dos 
pontos de ayurveda. 

C) segura, porém desconfortável, invasiva e dolorosa porque manipula profundamente as 
camadas corporais para se alcançar mobilização energética.  

D) aplicada por meio de recipiente de vidro ou plástico u tilizado para pressionar a pele sem 
uso de vácuo, promovendo, com isso, vibração corporal. 

 

45. Um dos tipos de massagem é a drenagem linfática manual (DLM). Na técnica de Vodder, a 

drenagem linfática manual consiste de pressão suave, feita de forma lenta e repetitiva, onde 

não ocorre deslizamento da mão sobre o tecido, mas empurra e relaxa o tecido cutâneo. As 

manobras no método Leduc são específicas para a execução da técnica de DLM, onde os 

movimentos sempre se iniciam na parte proximal do segmento a ser  drenado (BORGES, 

2006). Em associação a esses movimentos de drenagem, a técnica de Godoy valoriza o 

estímulo na região cervical como parte importante da abordagem desses clientes. Apenas 

esse estímulo isolado melhora os padrões volumétricos (GODOY, 2008).  Nesse contexto, 

considere as afirmativas abaixo.  
 

I 
A linfa é um líquido transparente constituído de plasma, gorduras não transportadas 

pelas veias, proteínas, células malignas e resíduos celulares.  

II 
Embora não exista nenhuma bomba muscular central, a atividade do esqueleto e a 

respiração profunda incrementam o fluxo da linfa.  

III 
O sistema linfático é um dos veículos que transportam detritos metabólicos e, assim, 

ajuda a manter o corpo saudável.  

IV 
O excesso de fluido ou os produtos dos ferimentos apenas passam pelos vasos e 

nódulos linfáticos. Sua filtragem ocorre no fígado. 
 

Em relação à drenagem linfática manual,  estão corretas apenas as afirmativas 

A) I, III e IV. 

B) I, II e III. 

C) III e IV. 

D) II e IV. 
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46. O sistema nervoso é o nosso sistema de comunicação dentro e fora do corpo. Graças a ele, 

sobretudo, interagimos com o mundo por meio de estímulos que determinam nosso curso de 

ação. Em relação ao sistema nervoso, a prática da massagem  

A) é insuficiente para contribuir com os processos regenerativos do corpo, os quais 
acontecem sempre de forma autônoma. 

B) promove um estímulo do sistema nervoso central que pouco contribui para o equilíbrio 
interno, sendo necessários outros elementos para isso acontecer.  

C) estimula o sistema nervoso central por meio dos nervos periféricos da pele, o que promove 
a ativação do sistema nervoso autônomo. 

D) atua com estímulo apenas dos tecidos e do cérebro, e nenhum outro órgão do corpo 
recebe esse estímulo. 

 

47. A técnica de massagem utiliza frequentemente substâncias com características emolientes 

como cremes e óleos. Para fortalecer o caráter energético, é indicado o uso de óleos 

essenciais no preparo dos cremes/óleos de massagem. Os óleos essenciais têm ações 

terapêuticas induzindo danos às estruturas celulares de bactérias e fungos, assim como 

auxiliam em processos psíquicos como depressão, ansiedade e distúrbios do sono, por 

exemplo. O óleo essencial 

A) encontrado na parte floral das plantas é extraído mediante técnica de maceração a quente 
para acionar maior quantidade de princípios. 

B) proveniente de uma determinada planta apresenta componentes químicos em 
concentrações específicas em qualquer local de cultivo.  

C) é utilizado preferencialmente nas massagens e não está indicado para inalações, 
aromatização ambiental, colares aromáticos ou banhos de assento.  

D) é um composto volátil concentrado, formado por substâncias vitais, extraído de plantas 
aromáticas e medicinais por meio de processos específicos.  

 

48. O massoterapeuta necessita conhecer os componentes da massagem – ritmo, frequência, 

pressão e duração. Sobre esses componentes, analise as afirmativas abaixo.  
 

I 

O ritmo deve ser regular; a frequência e a pressão podem variar dependendo do tipo 

de resultado que se deseja; a direção para relaxar segue o sentido centrípeto e a 

duração de qualquer técnica de massagem depende do tamanho da área tratada, da 

patologia e da tolerância do paciente à manipulação.  

II 

A frequência e a pressão aplicadas na sessão de massagem são sempre as 

mesmas; o ritmo pode ser mantido; a direção deve ser no sentido contrário ao das 

fibras musculares quando se deseja relaxar o paciente e a duração é definida pelo 

massoterapeuta. 

III 

A frequência pode ser mais rápida quando se aplica massagem por fricção para 

alongar ou soltar adesões em estruturas superficiais e profundas; o ritmo deve ser 

regular; a pressão pode variar dependendo do resultado esperado; a direção no 

sentido do coração promove o relaxamento e a duração considera alguns elementos 

para ser estabelecida. 

IV 

O ritmo, a duração e a frequência podem ser regulares; a pressão varia de acordo 

com as necessidades do cliente e a direção do centro para as extremidades tem o 

objetivo de estimular. 
 

Em relação aos componentes da massagem, estão corretas as afirmativas 

A) III e IV apenas. 

B) I, II e III. 

C) I, III e IV. 

D) II e IV apenas.  
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49. A acupressão é uma das técnicas de massagem que podem ser aplicadas para o equilíbrio 

físico e energético. No conjunto de terapêuticas disponibilizadas, o shiatsu tem sido 

largamente divulgado em ambientes abertos como shoppings e praças públicas. A técnica do 

shiatsu é 

A) uma técnica de origem oriental que consiste na aplicação de um fluxo de óleo contínuo, 
diretamente na testa e nas têmporas da pessoa.  

B) uma técnica de massagem oriental realizada no couro cabeludo, no pescoço, nos ombros 
e na face, com óleo medicado aquecido.  

C) uma técnica terapêutica corporal de origem oriental que consiste em massagear o corpo , 
fazendo pressão com os dedos e as palmas sobre os pontos de acupuntura.  

D) uma prática terapêutica oriental que utiliza recursos naturais marítimos – água do mar, 
algas, lamas marinhas e areias.  

 

50. Para a prática da massagem, o massoterapeuta deve considerar alguns aspectos relativos à 

indumentária e aos elementos que devem compor o ambiente utilizado para atendimento. São 

orientações adequadas para a prática da massagem: 

A) a roupa do massoterapeuta precisa ser confortável, permitindo-lhe fazer os movimentos 
necessários para sua prática; o ambiente precisa ser arejado e livre de barulhos 
excessivos; a escolha de aromas e da música precisa ser feita pensando na preferência do 
cliente. 

B) o ambiente para a prática precisa ser ventilado;  a escolha de aromas cítricos e de 
músicas conhecidas é importante, pois isso favorece o estabelecimento de vínculo entre o 
massoterapeuta e o cliente. 

C) salas com cores neutras são as mais indicadas para a prática de massagem, mas os 
objetos precisam ter cores vivas para promover a alegria. Quanto à roupa, o 
massoterapeuta deve se preocupar em causar boa impressão e utilizar adornos que o 
tornem atrativo. 

D) a ventilação e iluminação do ambiente de atendimento devem ser apenas artificiais, o que 
evita barulhos e interferências externas; a música e os aromas utilizados devem atender 
tanto à preferência do cliente quanto a do massoterapeuta.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


