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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 20 Língua Portuguesa, 21 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. 
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Língua Portuguesa 01 a 20

Para responder às questões desta prova, considere o texto abaixo.

Cientistas calcularam a probabilidade de surgir outra pandemia no futuro

Por Maria Clara Rossini

Epidemias são bem mais frequentes do que imaginamos. Essa é a conclusão de um estudo
estatístico realizado pela Universidade Duke, nos Estados Unidos, e pela Universidade de
Padova, na Itália. Os pesquisadores calcularam a probabilidade de surgir uma pandemia de
impacto semelhante à Covid-19 no futuro. Analisando os surtos de doenças que ocorreram
desde o século 17, eles concluíram que as chances são em torno de 2% ao ano. Segundo o
estudo, uma pessoa nascida no ano 2000 já teria 38% de chances de vivenciar uma pandemia
como a atual – o que, de fato, aconteceu. Os resultados foram publicados no periódico
Proceedings of the National Academy of Sciences.

Os cientistas utilizaram um modelo estatístico baseado em registros históricos de todas as
epidemias dos últimos 400 anos, o que inclui surtos de peste bubônica, varíola, cólera, tifo e
gripe, entre outras doenças. Os pesquisadores não incluíram as epidemias que ainda estão
ocorrendo, como Covid-19, HIV e malária.

A probabilidade depende da intensidade da epidemia. Quanto maior é o surto, mais raro de
acontecer. Uma pandemia como a da gripe espanhola, que matou mais de 50 milhões de
pessoas em dois anos, tem uma probabilidade anual entre 0,3% e 1,9%. Considerando esses
números, é provável que uma pandemia de impacto semelhante ocorra em algum momento
dos próximos 400 anos.

Para uma pandemia ao nível da Covid-19, que já soma 4,4 milhões de mortes registradas, as
chances ficam em torno de 2% ao ano. Os cientistas apontam que é provável que ocorra uma
outra pandemia semelhante nos próximos 59 anos – um período de tempo que é “bem menor
do que esperaríamos intuitivamente”, escrevem eles. “A conclusão mais importante é que
grandes pandemias como a Covid-19 e a gripe espanhola são relativamente prováveis”, diz o
pesquisador William Pan, professor em Duke e um dos coautores do estudo. E pior: essa
probabilidade tem aumentado com o passar do tempo.

Nos últimos 50 anos, os pesquisadores observaram um aumento de surtos causados por
novos patógenos. Além do Sars-CoV-2, podemos citar as variações do influenza causador da
gripe suína e gripe aviária, o vírus do ebola e o vírus da imunodeficiência humana (HIV). Só
este último já matou 36 milhões de pessoas desde o início da pandemia de Aids, em 1981.

A razão para isso pode ser apenas o aumento de registros – afinal, temos mais informação
sobre o ano 1970 do que sobre 1670. Mas os pesquisadores apontam outras causas
prováveis: aumento populacional, mudanças no sistema alimentar, degradação ambiental e
maior contato entre humanos e animais que podem carregar doenças. “Isso mostra a
importância de ter uma resposta rápida a surtos de doenças e de se construir uma vigilância
local e global”, afirma Pan.

Disponível em: https ://super.abr il.com.br /c ienc ia/c ientis tas -calcularam-a-probabilidade-de-surgir -outra-
pandemia-no- futuro/. Acesso em: 3 mar. 2022. [Adaptado]

01. Considerando o texto em sua totalidade, a intenção comunicativa prioritária é

A) revelar os resultados sobre um estudo desenvolvido por pesquisadores da
Universidade de Duke.

B) avaliar os dados estatísticos de uma pesquisa sobre a possibilidade do surgimento de
pandemias no futuro.

C) explicar que o aumento de novas pandemias se deve, tão somente, ao surgimento de
novos agentes patógenos.

D) comparar o número de mortes provocado pela Covid-19 e por outras pandemias nos
últimos 50 anos.
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02. No título do texto, há uma

A) informação implícita.

B) ambiguidade.

C) ironia.

D) intertextualidade.

03. No primeiro parágrafo, a ideia central encontra-se no

A) primeiro período.

B) segundo período.

C) terceiro período.

D) quarto período.

04. De acordo com o texto,

A) uma das possíveis causas para o aumento de surtos por novos patógenos é a
elevada quantidade de registros.

B) a probabilidade de que a epidemia da Covid-19 volte a ocorrer na mesma intensidade
é de 2%.

C) nova epidemia de Covid-19 somente deverá acontecer na mesma intensidade daqui a
400 anos.

D) outra pandemia de Covid-19 acontecerá, inevitavelmente, na mesma proporção nos
próximos 59 anos.

05. Considerando a progressão do texto,

A) o autor apresenta, no primeiro parágrafo, a problemática que será desenvolvida nos
parágrafos subsequentes, caracterizando-o como a introdução do texto.

B) o autor conclui o texto nos dois últimos parágrafos, revelando as causas e as
consequências para o aumento das pandemias.

C) o texto não apresenta introdução, porque já começa analisando os dados encontrados
pelos pesquisadores acerca do aumento das pandemias.

D) o texto não apresenta conclusão, visto que, no último parágrafo, ainda são mostradas
as causas para o surgimento de novas pandemias.

06. Considerando a intenção comunicativa prioritária e o modo de organização, o texto
apresenta, de maneira dominante, características da sequência

A) explicativa.

B) argumentativa.

C) narrativa.

D) injuntiva.

07. Considerando, além de sua intenção comunicativa prioritária, os seus aspectos
estilísticos e composicionais, o texto constitui-se como

A) artigo de divulgação científica.

B) resenha.

C) notícia.

D) artigo de opinião.
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Para responder às questões de 10 a 15, considere o trecho a seguir.

Há [1] 476 epidemias documentadas (mais de uma por ano), mas não há [2] registros do
número de mortes de 114 delas.

08. Um dos traços configuradores do gênero do texto da prova é a presença

A) dominante da linguagem denotativa.

B) dominante da primeira pessoa do plural.

C) exclusiva da segunda pessoa do singular.

D) exclusiva da linguagem conotativa.

09. Sobre o tema abordado, o texto, em sua globalidade, revela um tom de

A) previsibilidade.

B) certeza.

C) otimismo.

D) pessimismo.

10. No período, há a presença de uma oração

A) adjetiva reduzida.

B) adverbial concessiva.

C) coordenada explicativa.

D) coordenada aditiva.

11. Em relação aos dois verbos em destaque, os sujeitos são

A) inexistentes.

B) idênticos.

C) diferentes.

D) indeterminados.

12. De acordo com português padrão escrito, se os verbos [1] e [2] em destaque forem
substituídos pelo verbo “existir”,

A) a expressão nominal “476 epidemias” passa a ser o sujeito da primeira oração.

B) a expressão nominal “476 epidemias” passa a ser o sujeito das duas orações.

C) o substantivo “registros” passa a ser o objeto direto da oração da segunda oração.

D) o substantivo “registros” passa a ser o objeto direto das duas orações.

13. Substituindo-se o verbo [1] em destaque por “existir”, ele deverá, de acordo com o
português padrão escrito, ser flexionado no

A) plural, porque deve concordar com o sujeito, que se encontra no plural.

B) plural, porque deve concordar com o objeto direto, que se encontra no plural.

C) singular, porque o verbo é impessoal.

D) singular, porque a oração não tem sujeito.
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Para responder às questões de 18 a 20, considere o trecho a seguir.

A razão para isso [1] pode ser apenas o aumento de registros – afinal, temos mais
informação sobre o ano 1970 do que sobre 1670. Mas [2] os pesquisadores apontam outras
causas prováveis: o aumento populacional, mudanças no sistema alimentar, degradação
ambiental e maior contato entre humanos e animais que podem carregar doenças. “Isso [3]
mostra a importância de ter uma resposta rápida a surtos de doenças e de se construir uma
vigilância local e global”, afirma Pan.

14. Se o verbo [1] for conjugado no pretérito perfeito do indicativo, ele assumirá,
rigorosamente, a forma verbal

A) houve.

B) havia.

C) haveria.

D) houvera.

15. Em relação à pontuação utilizada no período,

A) os parênteses podem ser substituídos por dois travessões.

B) os parênteses utilizados não são obrigatórios.

C) a vírgula pode ser substituída por um ponto, porém altera o sentido do período.

D) a vírgula que separa as orações coordenadas é facultativa.

16. Considere o trecho abaixo.

“Isso mostra a [1] importância de ter uma resposta rápida a [2] surtos de doenças e de
se construir uma vigilância local e global”.

Nos termos em destaque, a ausência de acento grave, indicador de crase, justifica-se
porque,

A) em [1], tem-se apenas um artigo e, em [2], uma preposição.

B) em [1], tem-se apenas uma preposição e, em [2], um artigo.

C) em ambos, tem-se apenas preposição.

D) em ambos, tem-se apenas artigo.

17. Devido à presença de hiato, são acentuadas as palavras

A) incluíram e suína.

B) aviária e varíola.

C) início e período.

D) concluíram e malária.

18. Sobre os termos em destaque,

A) [1] retoma uma informação localizada no parágrafo anterior.

B) [1] e [2] retomam informações localizadas no parágrafo anterior.

C) [3] acrescenta uma informação ao parágrafo.

D) [2] e [3] acrescentam uma informação ao parágrafo.

19. O termo [2] pode ser substituído, sem haver alteração de sentido, por

A) no entanto.

B) portanto.

C) ademais.

D) assim.
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20. Em relação à presença de vozes, no trecho,

A) o uso de aspas demarca uma citação direta.

B) o verbo “apontar” introduz uma citação direta.

C) a transcrição da fala de Pan revela a presença de uma citação indireta.

D) a paráfrase da fala de Pan revela a presença de uma citação indireta.
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Ciências 21 a 30

Para responder às questões de 21 a 25, considere o excerto abaixo.

Pacientes infectados pelo SARS-CoV-2 apresentam os primeiros sintomas da Covid-19
relacionados ao acometimento da via respiratória superior e ao parênquima pulmonar. Os
sintomas mais comuns incluem febre, tosse, cansaço e perda de paladar ou olfato. Em
casos mais graves, pode ocorrer a Síndrome Respiratória Aguda, em que o doente
apresenta menor oxigenação no sangue (saturação de oxigênio < 95%) e inflamação
sistêmica generalizada. A falta de oxigênio e a inflamação podem danificar, de forma aguda,
os rins, o fígado e o trato gastrointestinal, causar alterações na cascata de coagulação e
sistema hematopoiético, coração e sistema cardiovascular, cérebro e sistema nervoso
central, dentre outros órgãos.

Disponível em: https ://doi.org/10.1590/0102-311X00148920. Acesso em: 01 mar. 2022. [Adaptado].

21. Durante a pandemia, uma das ações mais importantes recomendadas pela Organização
Mundial da Saúde (OMS), para evitar a transmissão do SARS-Cov-2, foi o uso de
máscaras faciais. Um dos objetivos dessa ação foi

A) evitar a chegada do vírus às mucosas.

B) dificultar a entrada do vírus pela pele.

C) impedir a seleção natural do vírus.

D) bloquear o ciclo lítico viral.

22. Durante a inflamação sistêmica generalizada, o tecido mais acometido é o

A) conjuntivo.

B) muscular.

C) epitelial.

D) nervoso.

23. A Covid-19 pode gerar arritmias cardíacas. Essa condição é caracterizada pela falta de
ritmo nos batimentos do coração. Esses batimentos obedecem ao ritmo de impulsos
provenientes do

A) nó sinoatrial, reconhecido como marcapasso cardíaco, pois ele determina as
contrações dos átrios e transmite impulsos em direção ao nó atrioventricular.

B) nó atrioventricular, reconhecido como marcapasso cardíaco, pois ele determina as
contrações dos átrios e transmite impulsos em direção ao nó sinoatrial.

C) nó atrioventricular, reconhecido como marcapasso cardíaco, pois ele regula as
contrações dos ventrículos e transmite impulsos em direção ao nó sinoatrial.

D) nó sinoatrial, reconhecido como marcapasso cardíaco, pois ele regula as contrações
dos ventrículos e transmite impulsos em direção ao nó atrioventricular.
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Para responder às questões de 26 a 28, considere o excerto abaixo.

“No caso de doenças que comprometem as vias respiratórias, a água ajuda a fluidificar as
secreções e possibilita que elas sejam expelidas com mais facilidade, aliviando os
sintomas. Já no caso da dengue, se a pessoa estiver bem hidratada, o sistema circulatório
funcionará adequadamente. Isso é muito importante, pois evita as complicações da doença,
como a dengue hemorrágica. Portanto, com a hidratação, o impacto causado pelo vírus é
menor”.

Disponível em: https ://www.medic ina.ufmg.br /por-que-a- inges tao-de-agua-e-essenc ial-no- tratamento-de-
doencas /. Acesso em: 01 mar. 2022.

24. A saturação de oxigênio no sangue é dependente do processo de hematose que acontece
no interior do pulmão, mais precisamente entre o alvéolo pulmonar e o capilar sanguíneo.
Nesse processo, ocorre

A) a difusão de O2 do alvéolo pulmonar para o capilar sanguíneo, com saída de CO2,
também por difusão, do capilar para o alvéolo.

B) a difusão facilitada de O2 do alvéolo pulmonar para o capilar sanguíneo, com saída de
CO2, por transporte ativo, do capilar para o alvéolo.

C) o transporte ativo de O2 do alvéolo pulmonar para o capilar sanguíneo, com saída de
CO2, por difusão facilitada, do capilar para o alvéolo.

D) o transporte ativo de O2 do alvéolo pulmonar para o capilar sanguíneo, com saída de
CO2, também por transporte ativo, do capilar para o alvéolo.

25. Após a hematose pulmonar, o oxigênio é transportado até os tecidos corporais. As
células teciduais utilizam o oxigênio na respiração celular, processo necessário para a
produção de energia (ATP), em que o O2 é o aceptor final de hidrogênios na fosforilação
oxidativa. Nas células, esse tipo de respiração ocorre

A) na mitocôndria.

B) no núcleo.

C) na membrana celular.

D) no retículo endoplasmático.

26. A partir da importância que a água apresenta no funcionamento do organismo, analise as
afirmativas abaixo.

I A falta de água e de sais minerais, no organismo, pode causar queda da pressão
arterial e perda de consciência.

II A baixa ingestão de água pode gerar pele e boca secas bem como diminuição da
sudorese e do volume de urina excretado.

III
A maioria das funções biológicas e das reações químicas do corpo necessitam de
água para acontecerem, sendo esta, portanto, considerada o soluto universal.

IV
A desnutrição proteica, assim como a desidratação, provoca queda da
concentração de água no organismo e, consequentemente, diminuição da
imunidade.

Das afirmativas, estão corretas

A) I e II.

B) II e III.

C) I e IV.

D) III e IV.
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27. Nas infecções de Covid-19 e dengue, são geradas muitas toxinas que devem ser
rapidamente excretadas pelo sistema urinário. Assim, a ingestão de água e de sucos bem
como o consumo de frutas e hortaliças são fundamentais para maior produção de urina.
No rim, o néfron é a estrutura encarregada por essa produção. Analise a imagem abaixo,
referente aos constituintes do néfron.

As regiões em que ocorrem a filtração do sangue e a reabsorção de substâncias úteis ao
organismo, como aminoácidos, glicose e vitaminas, são, respectivamente,

A) I glomérulo renal e II túbulo contorcido proximal.

B) II túbulo contorcido proximal e III túbulo contorcido distal.

C) III túbulo contorcido distal e IV ducto coletor.

D) I glomérulo renal e IV ducto coletor.

28. O principal hormônio regulador do equilíbrio hídrico no corpo humano é o ADH
(antidiurético), que é produzido no

A) hipotálamo.

B) rim.

C) fígado.

D) pâncreas.
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29. A vacinação de pessoas é a forma mais segura e eficiente de reduzir o contágio e o
surgimento de novas variantes do Coronavírus. As vacinas estimulam as respostas de
memória imunológica. O gráfico abaixo representa a variação da concentração de
anticorpos no corpo de um indivíduo, em relação ao tempo, como resposta à aplicação de
duas doses de um determinado tipo de vacina contra a Covid-19.

Fonte: Bio, volume II; Sonia Lopes  e Sergio Rosso; 1ª ed São
Paulo 2010.

Considerando-se as informações presentes no gráfico e o seu conhecimento sobre a ação
da vacina no organismo, a importância da

A) segunda dose é a de promover uma imunização ativa com maior quantidade de
anticorpos sendo produzida, representada pela resposta secundária.

B) primeira dose é a de promover uma imunização passiva com resposta rápida do
organismo à produção de anticorpos, representada pela resposta primária.

C) primeira dose é a de promover uma imunização ativa com maior produção de
antígenos, representada pela resposta secundária.

D) segunda dose é a de promover uma imunização passiva com maior produção de
antígenos, representada pela resposta primária.

30. Segundo o Ministério da Saúde:

“O aumento dos sintomas psíquicos e dos transtornos mentais, durante a pandemia,
ocorreram por diversas causas. Dentre elas, podem-se destacar a ação direta do vírus da
Covid-19 no sistema nervoso central, as experiências traumáticas associadas à infeção ou
à morte de pessoas próximas, o estresse induzido pela mudança na rotina devido às
medidas de distanciamento social ou pelas consequências econômicas na rotina de trabalho
ou nas relações afetivas, e, por fim, a interrupção de tratamento por dificuldades de
acesso”.

Disponível em: https ://bvsms .saude.gov.br /saude-mental-e-a-pandemia-de-cov id-19/. Acesso em: 02 mar.
2022. [Adaptado]

Nesse contexto, o órgão responsável pelas funções cognitivas e comportamentais
emocionais, afetado, provavelmente, pelo SARS-CoV-2, é

A) o cérebro.

B) a medula.

C) o cerebelo.

D) a neuróglia.
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Práticas Integrativas e Complementares em Saúde: Massagem e
Terapias Afins

31 a
50

31. Segundo Worth (1997), o toque é, provavelmente, o mais antigo dentre todos os métodos
de cura. Nos dias de hoje, é utilizado em várias desordens, buscando-se uma melhor
qualidade de vida para as pessoas. Nesse sentido, o toque

A) pode ser desenvolvido por meio de métodos eficientes como: a imposição das mãos,
a osteopatia, a quiropraxia, o shiatsu e a reflexologia.

B) pode ser realizado de diferentes maneiras, mas, preferencialmente, deve ser forte
independentemente da área ou da pessoa a ser massageada.

C) deve ter a mesma velocidade e pressão independentemente da técnica escolhida ou
do cliente a ser manipulado.

D) deve ser utilizado na massagem, como uma série de toques independentes e sem
ritmo aplicados em quaisquer clientes.

32. A pele é o órgão do corpo humano diretamente relacionado à prática profissional do
massoterapeuta. Em relação a esse importante órgão sensorial e de revestimento
corpóreo, analise as afirmativas abaixo.

I
A pele funciona como o ponto de contato entre o indivíduo e o meio exterior, o
ambiente. Exerce, no corpo, a função de regulação térmica, imunidade e
excreção.

II A fricção, realizada durante a massagem na pele, e o uso de óleos nutritivos têm
caráter estético de embelezamento.

III Na massagem, a pele se beneficia com o relaxamento. Entretanto, a eliminação
de células mortas acontece apenas na limpeza de pele.

IV A pele é o maior órgão do corpo, o segundo é o fígado. Ela é constituída por duas
camadas principais: a epiderme e a derme.

Das afirmativas, estão corretas

A) I e IV.

B) II e III.

C) III e IV.

D) I e II.

33. Massagem é o termo utilizado para designar manipulações dos tecidos moles do corpo
que são efetuadas, de forma mais eficiente, com as mãos e executadas com a finalidade
de produzir efeitos terapêuticos sobre os sistemas nervoso, muscular, respiratório, bem
como sobre a circulação sanguínea e a linfática em geral. Assim, essa terapia

A) afeta os nervos por meio de estimulação das terminações nervosas sensoriais da
pele, sendo transmitida ao cérebro por intermédio do sistema nervoso central.

B) promove um processo de relaxamento sem alterar o padrão respiratório e o estado
mental do indivíduo.

C) impulsiona a drenagem linfática e melhora a circulação, porém sem modificar a
aparência da pele.

D) tem tempo de duração e frequência de aplicação independentes da técnica a ser
utilizada, do tamanho da área tratada, da patologia envolvida e da tolerância do
paciente.
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34. A massagem é uma prática antiga da civilização humana. De acordo com a sua
importância em relação ao contexto histórico, analise as afirmativas abaixo.

I No período de 460 a.C. a 370 a.C, Hipócrates utilizou a massagem para acelerar o
processo de recuperação de fadiga e lesões de gladiadores.

II Em 1813, Pehr Henrik Ling realizou estudos acerca das civilizações Egípcia,
Fenícia e Persa para desenvolver a massagem sueca.

III
Na Antiguidade, a massagem já era pensada com base nos preceitos da ciência,
sendo realizada, principalmente, para melhorar a saúde dos enfermos e doentes.

IV
A Idade Média foi o período em que a produção de conhecimento sobre o corpo
humano e sobre o toque curativo foi prejudicada devido ao poder da Igreja.

Das afirmativas, estão corretas

A) I e IV.

B) II e IV.

C) I e III.

D) II e III.

35. Na Antiguidade, os dois principais preceitos que contribuíram para o desenvolvimento da
massagem foram

A) experimentação e observação.

B) análise fisiológica e química.

C) velocidade e força.

D) ciência e razão.

36. A prática da massagem ocorre desde os tempos pré-históricos, tendo se originado a
partir da Índia, da China, do Japão, da Grécia e de Roma. Apesar de ter vasta indicação
e inúmeros benefícios, há contraindicações quando existem advertências concernentes
ao tratamento com esse tipo de terapia. Nesses casos, o médico e o profissional de
massagem são os responsáveis por indicá-la ou não. Em relação à indicação ou não da
massagem, analise as afirmativas abaixo.

I É indicada para restaurar músculos rígidos, levando-os ao seu comprimento
normal de repouso.

II É contraindicada em segmentos corporais que apresentem fraturas ósseas com o
intuito de minimizar o quadro álgico e inflamatório.

III
É contraindicada em casos de cefaleia intensa cuja origem é desconhecida, de
musculatura paralisada, de ferida aberta e de nódulo sem diagnóstico.

IV É indicada em casos de edemas quando associados à presença de trombos com
a finalidade de dissolvê-los.

Das afirmativas, estão corretas

A) I e II.

B) II e III.

C) III e IV.

D) I e IV.
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37. A massagem pode ser realizada em macas ou cadeiras. A cadeira possibilita a execução
de sessões com menor tempo de duração. Em relação à massagem em cadeiras, analise
as afirmativas abaixo.

I Na massagem realizada em cadeira, o objetivo é aumentar a circulação da
energia entre os meridianos.

II A massagem realizada em cadeira tem como único objetivo proporcionar o
relaxamento do cliente.

III O toque realizado, na massagem em cadeira, se fundamenta na anatomia e na
fisiologia bem como em técnicas e intensidades específicas.

IV O ambiente laboral é inapropriado para a realização de sessões de massagem em
cadeira.

Das afirmativas, estão corretas

A) I e III.

B) I e II.

C) II e IV.

D) III e IV.

38. O estresse é considerado um fenômeno que mantém o corpo em estado de alerta,
favorecendo o surgimento da tensão muscular e o início de processos de adoecimento.
Diante disso, a aplicação da massoterapia, na gestão do estresse, deve ser

A) relaxante, em razão da sua função no relaxamento muscular, por atuar no sistema
nervoso, melhorando o ritmo cardíaco e promovendo o reequilíbrio energético.

B) forte, intensa e com gestos realizados de forma rápida para que sejam alcançados os
melhores resultados.

C) forte, com a aplicação de uma variedade de técnicas que podem ser utilizadas em
qualquer pessoa.

D) relaxante, proporcionando a drenagem das linfas, por meio de movimentos lentos e
superficiais.

39. Os efeitos fisiológicos proporcionados pela massagem aplicada à gestão do estresse
podem ser descritos de forma diversa. Entretanto, o principal efeito fisiológico desse tipo
de massagem é a

A) sedação.

B) excitação.

C) desintoxicação.

D) tonificação.

40. Com o passar do tempo, o estresse pode contribuir para o desenvolvimento de diversas
doenças, sejam de ordem física ou emocional. Na gestão do estresse, a massoterapia é
aplicada em pacientes com

A) hipertensão, fibromialgia e insônia.

B) câncer, varizes e tromboses.

C) inflamação subcutânea e tumoração.

D) fraturas e erupções cutâneas.
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41. A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) está inserida na Política Nacional de Práticas
Integrativas e Complementares (PNPIC). Na MTC, as práticas adotadas não se limitam à
Acupuntura. Entre as práticas destacadas na PNPIC e executadas pela MTC, estão

A) a Ventosaterapia e a Tui-ná.

B) a Moxabustão e a Homeopatia.

C) a Lian Gong e a Cromoterapia.

D) o Tai Chi Chuan e a Shantala.

42. A Auriculoterapia é uma técnica que foi desenvolvida pelos povos da China e Europa na
antiguidade. Uma outra versão surgiu em 1940, criada por Paul Nogier, um médico
francês. Na atualidade, a Auriculoterapia é

A) caracterizada pela reflexologia de pontos e/ou meridianos energéticos localizados no
microssistema da orelha.

B) baseada no estímulo de pressão manual dos nervos trigêmeos e vago bem como das
artérias que passam pelo pavilhão auricular.

C) baseada na estimulação da orelha com técnicas de tração, ou seja, puxando e
torcendo o pavilhão auricular.

D) realizada com a utilização de sementes ou agulhas posicionadas no canal auditivo,
cuja ação se dá por meio dos estímulos reflexos provenientes do sistema nervoso.

43. As profissões da área da saúde ou de áreas correlatas são estritamente regulamentadas
para garantir procedimentos realizados com total segurança em pacientes e/ou clientes.
Nesse sentido, em relação às atribuições do massoterapeuta, considere as afirmativas
abaixo.

I Fazer diagnósticos patológicos.

II Avaliar o tecido subcutâneo do paciente.

III Prescrever medicamentos e suplementos orais ou tópicos.

IV Determinar as modalidades apropriadas com base em suas habilidades.

As atribuições regulamentadas do massoterapeuta estão presentes nos itens

A) II e IV.

B) III e IV.

C) I e III.

D) I e II.

44. No Brasil, a legitimação e a institucionalização das Práticas Integrativas e
Complementares em Saúde iniciaram-se a partir da década de 80, principalmente, após a
criação do SUS, pois, com a descentralização e a participação popular, estados e
municípios ganharam maior autonomia na definição de suas políticas e ações em saúde,
implantando experiências pioneiras. Assim, a Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares em Saúde (PNPIC) foi publicada em 03 de Maio de 2006, e a Política
Estadual de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PEPIC), em 27 de junho
de 2011. Entre as práticas pioneiras, as contempladas apenas na PEPIC são

A) Práticas Corporais Transdisciplinares e Vivências Lúdicas.

B) Homeopatia, Plantas Medicinais e Fitoterapia.

C) Medicina Antroposófica e Medicina Tradicional Chinesa.

D) Vivências lúdicas, Termalismo Social e Crenoterapia.
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45. Entre as práticas integrantes da Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares (PNPIC), a ginástica terapêutica Lian Gong é

A) caracterizada pela persistência nos movimentos, cujo objetivo principal é tratar e
prevenir dores no corpo.

B) caracterizada por exercícios elaborados que desconsideram as características
anatômicas e fisiológicas de cada região do corpo.

C) a única prática corporal que faz parte da Medicina Tradicional Chinesa (MTC).

D) a única prática corporal desenvolvida de forma coletiva.

46. Considera-se massagem antiestresse como sinônimo de massagem relaxante.
Objetivando organizar uma conduta terapêutica com foco nessa modalidade de
massagem, o massoterapeuta deve considerar determinados aspectos. Nesse sentido,
analise os aspectos listados abaixo.

I O direcionamento do fluxo da terapia deve ser centrípeto, iniciando nas
extremidades em direção ao coração.

II A manutenção do estímulo deve ser realizada em diferentes sentidos,
independentemente de iniciar distalmente ou proximalmente.

III A soltura prévia da musculatura pode ser realizada com o apoio de instrumentos
como o bambu.

IV
Devem ser utilizadas técnicas de deslizamento, fricção, percussão e
amassamento de maneira vigorosa e com pressão intensa em toda a sequência
da massagem.

No planejamento da massagem relaxante, os aspectos que devem ser considerados pelo
massoterapeuta estão nos itens

A) I e III.

B) II e IV.

C) I e II.

D) III e IV.

47. Com a publicação da Portaria Ministerial GM Nº 849, de 27 de março de 2017, novas
terapias foram institucionalizadas na Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares. Entre elas, há dois tipos de massagens: a Reflexoterapia e a Shantala.
Em relação a essas massagens, considere as afirmativas abaixo.

I A Shantala é uma prática que utiliza estímulos em áreas reflexas com finalidade
terapêutica.

II A Reflexoterapia utiliza os microssistemas e pontos reflexos do corpo, existentes
nos pés, nas mãos e nas orelhas.

III A Shantala permite o despertar e a ampliação do vínculo cuidador entre mãe e
bebê.

IV
A Reflexoterapia contribui, significativamente, para o desenvolvimento motor de
bebês e crianças, facilitando movimentos como rolar, sentar, engatinhar e andar.

Das afirmativas, estão corretas

A) II e III.

B) I e IV.

C) III e IV.

D) I e II.
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48. Para assegurar a saúde emocional e física, é fundamental cultivar alguns hábitos
saudáveis. Nesse sentido, analise as atitudes abaixo.

I Expressar as emoções de forma inadequada, cultivar a alegria e o bom humor
bem como relaxar, usando drogas ou medicamentos.

II Cuidar da higiene pessoal e da segurança domiciliar bem como ingerir,
regularmente, suplementos nutricionais como prioridade da dieta.

III
Modificar o modo de pensar (crenças) e saber pedir ajuda bem como reconhecer
que emoções, como ódio, medo e raiva, reduzem a eficiência das defesas do
corpo.

IV
Praticar atividade física, manter o peso adequado e o sono reparador, adotando
dieta balanceada, que inclui uma boa quantidade de fibras, de frutas e de
vegetais.

A manutenção da saúde e de uma boa qualidade de vida estão diretamente relacionadas
às atitudes presentes nos itens

A) III e IV.

B) I e IV.

C) II e III.

D) I e II.

49. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), no Sistema
Único de Saúde (SUS), foi aprovada e publicada por meio das portarias ministeriais. Ela
define responsabilidades institucionais para implantações e implementações das práticas
integrativas e complementares em saúde (PICS) bem como orienta estados, distrito
federal e municípios a instituírem suas próprias normativas, trazendo, para o SUS, as
práticas que atendam às necessidades regionais. Em relação às portarias que integram a
PNPIC, no âmbito do SUS, analise as afirmativas abaixo.

I

A Portaria nº 971/GM/MS, de 3 de maio de 2006, trouxe diretrizes norteadoras no
âmbito do Sistema Único de Saúde para as primeiras práticas regulamentadas
nacionalmente: Medicina Tradicional Chinesa-Acupuntura, Homeopatia,
Musicoterapia, Plantas Medicinais e Fitoterapia, Medicina Antroposófica e
Termalismo Social-Crenoterapia.

II

A Portaria nº 137/GS/SMS, de 5 de maio de 2016, dispõe sobre as condições
para promoção, proteção e recuperação da saúde, regulamentando as primeiras
práticas integrativas no Brasil, tais como, Plantas Medicinais e Fitoterapia,
Arteterapia, Meditação e Medicina Tradicional Chinesa-Acupuntura.

III

A Portaria nº 849, de 27 de março de 2017, inclui, na Política Nacional de
Práticas Integrativas e Complementares, as seguintes práticas: Arteterapia,
Ayurveda, Biodança, Dança Circular, Meditação, Musicoterapia, Naturopatia,
Osteopatia, Quiropraxia, Reflexoterapia, Reiki, Shantala, Terapia Comunitária
Integrativa e Yoga.

IV

A Portaria nº 702, de 21 de março de 2018, inclui, na Política Nacional de
Práticas Integrativas e Complementares, as seguintes novas práticas:
Aromaterapia, Apiterapia, Bioenergética, Constelação familiar, Cromoterapia,
Geoterapia, Hipnoterapia, Imposição de mãos, Ozonioterapia e Terapia de florais.

Das afirmativas, estão corretas

A) III e IV.

B) I e II.

C) I e III.

D) II e IV.
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50. As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) são recursos terapêuticos
que buscam a prevenção de doenças e a recuperação da saúde, com ênfase na escuta
acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano
com o meio ambiente e a sociedade. Em relação às PICS, analise as afirmativas abaixo.

I

As Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde estão
pautadas em um raciocínio alopático, constituindo-se em uma forma de cuidado
que desconsidera a legitimidade do ser humano, seguindo, portanto, o modelo
biomédico.

II

Entre as abordagens das PICS, estão: a visão ampliada do processo
saúde/doença e da promoção global do cuidado humano, especialmente do
autocuidado bem como as indicações, embasadas no indivíduo como um todo,
considerando-o em seus vários aspectos.

III

As práticas foram institucionalizadas por meio da Política Nacional de Práticas
Integrativas e Complementares (PNPIC) no SUS. As PICS são transversais em
suas ações no SUS e podem estar presentes em todos os pontos da Rede de
Atenção à Saúde, prioritariamente na Atenção Primária, com grande potencial de
atuação.

IV

Entre as principais diretrizes da PNPIC, está a diminuição da resolutividade dos
serviços de saúde, que ocorre a partir da integração de racionalidades com olhar
e atuação menos ampliados, agindo de forma separada no diagnóstico, na
avaliação e no cuidado.

Das afirmativas, estão corretas

A) II e III.

B) I e IV.

C) I e II.

D) III e IV.

16 Eu faço versos como quem chora de desalento... de desencanto...


