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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

13 de outubro

14 às 18h

35 questões

4h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 
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Língua Portuguesa 5 questões

O caminho ambiental possível entre alarmistas e 
céticos

Trecho de entrevista de Cláudio Motta com o professor 
José Eli da Veiga, autor do livro A desgovernança mun-
dial da sustentabilidade, publicado em 2013.

Como enfrentar as mudanças climáticas?
O livro é mais ponderado do que a opinião de muita 
gente. Tento explicar as principais questões do clima, 
que é o principal problema, com certeza, mas também 
abordo aspectos da biodiversidade e do excesso de 
nitrogênio nos oceanos.

O senhor é otimista?
O otimista normalmente é o pessimista mal-infor-
mado. O problema é o grau de ceticismo. No fundo, 
há três posições que vemos na literatura. O otimista 
acredita que as pessoas bem-informadas vão começar 
a cuidar do planeta porque teriam mais consciência 
ecológica. No extremo oposto, tem gente que diz que 
ocorrerão desastres e não dará tempo de reverter esse 
quadro porque, infelizmente, a Humanidade não tem 
propensão ao desenvolvimento sustentável. E, no 
meio termo, há gente que diz que, pelo andar da car-
ruagem, vai ser complicado. Provavelmente, só depois 
de uma crise séria as pessoas vão acordar.

O que deverá acontecer com o clima?
Sobre isso ninguém pode ter certeza, nem para um 
lado, nem para outro. A ciência não permite que se 
afirme que estamos no caminho do precipício nem 
que, com certeza, vai surgir uma inovação tecnológica 
capaz de resolver os nossos problemas.

Como lidar com o aquecimento global?
Não é fácil. Muito em parte porque a ciência, em geral, 
não manda para os decisores políticos a mensagem 
que normalmente as pessoas precisam receber: se não 
fizer tal coisa, acontecerá isto. Os relatórios do IPCC 
(Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáti-
cas), que revisa periodicamente os estudos científicos, 
dizem que, se o CO2 chegar a determinado nível, 
medido em partes por milhão, haverá uma probabi-
lidade entre 30% e 50% de que aconteça algo com a 
temperatura. Hoje, existe um consenso de que não 
seria bom que o aquecimento ultrapassasse os dois 
graus, na média. Mas, e se passar, quais serão as con-
sequências? Aí é muito mais difícil dizer o que pode 
acontecer. Assim, os decisores políticos não têm como 
tomar as medidas necessárias.

Por outro lado, no caso do buraco na camada de 
ozônio, houve uma decisão global para enfrentar o 
problema. Como isto foi possível no passado?
A questão colocada era muito bem resolvida: se não 
houvesse uma mudança, todos os seus filhos teriam 
câncer de pele. As populações, principalmente do 
Hemisfério Norte, ficaram apavoradas com esta pos-
sibilidade. Isso é bem diferente de dizer que o mar vai 
subir alguns centímetros neste século, caso a tempe-
ratura fique dois graus mais elevada. A percepção da 
opinião pública passa a ser outra. Consequentemente, 
a maneira como os políticos são pressionados pela 
população, também.

Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/revis-
ta-amanha/o-caminho-ambiental-possivel-entre-alarmistas-ceti-
cos-8651393. Acesso em 14/ago/2019. Adaptado.

1. Assinale a alternativa correta, de acordo com o 
texto.

a. SQUARE De acordo com o grau de ceticismo sobre as 
mudanças climáticas, há numa extremidade os 
otimistas, que acreditam que pessoas bem-in-
tencionadas salvarão o planeta, e na outra extre-
midade os pessimistas, que creem que o quadro 
só será revertido depois de uma catástrofe.

b. Check-square Na opinião do entrevistado, se os estudos 
científicos pudessem emitir com certeza men-
sagens objetivas sobre certas atitudes e suas 
consequências, a população e os políticos 
poderiam ter outra percepção da realidade e 
outro posicionamento.

c. SQUARE No livro A desgovernança mundial da sustentabi-
lidade, José Eli da Veiga aborda principalmente 
a questão da biodiversidade e da fixação exces-
siva de nitrogênio nos oceanos, considerada o 
maior problema da humanidade.

d. SQUARE As respostas do entrevistado apresentam-se 
em linguagem conotativa, pois são subjetivas e 
caracterizadas por estilo literário.

e. SQUARE Em “E, no meio termo, há gente que diz que, 
pelo andar da carruagem, vai ser complicado. 
(2a resposta), a expressão sublinhada é um vício 
de linguagem e vai de encontro às normas 
gramaticais.
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2. De acordo com o texto, infere-se, da entrevista, que 
o entrevistado:

a. SQUARE antevê um cenário no qual a vida como conhe-
cemos hoje caminha para a extinção.

b. SQUARE contesta a ideia de aquecimento global asso-
ciado a emissões de dióxido de carbono.

c. SQUARE escamoteia seu posicionamento acerca do 
aquecimento global, dando respostas que se 
desviam das perguntas.

d. SQUARE contesta que as medidas políticas para evitar o 
aquecimento global devam se basear nos rela-
tórios do IPCC.

e. Check-square coloca-se em uma posição intermediária entre 
os alarmistas e os céticos acerca das mudanças 
climáticas.

3. Analise as frases abaixo:

 � O livro é mais ponderado do que a opinião de 
muita gente. (1a resposta)

 � O problema é o grau de ceticismo. 
(2a resposta)

 � […] a Humanidade não tem propensão ao 
desenvolvimento sustentável. (2a resposta)

 � Hoje, existe um consenso de que não seria 
bom que o aquecimento ultrapassasse os dois 
graus, na média. (4a resposta)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência que 
substitui, na mesma ordem e sem prejuízo de signifi-
cado, as palavras sublinhadas.

a. Check-square moderado • descrença •  
inclinação • uma anuência

b. SQUARE equilibrado • dúvida • índole • um dissenso
c. SQUARE sereno • certeza • vocação • uma desaprovação
d. SQUARE sensato • crença • pendor • uma tolerância
e. SQUARE plausível • incredulidade •  

tendência • uma discordância

4. Considere os períodos abaixo.

1. O livro é mais ponderado do que a opinião de 
muita gente. (1a resposta)

2. Tento explicar as principais questões do clima, 
que é o principal problema, com certeza, mas 
também abordo aspectos da biodiversidade 
e do excesso de nitrogênio nos oceanos. 
(1a resposta)

3. O otimista acredita que as pessoas bem-in-
formadas vão começar a cuidar do planeta 
porque teriam mais consciência ecológica. 
(2a resposta)

4. Isso é bem diferente de dizer que o mar vai 
subir alguns centímetros neste século, caso 
a temperatura fique dois graus mais elevada. 
(5a resposta)

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ), em relação aos períodos acima.

( ) Em 1, “do que” introduz uma oração subordi-
nada substantiva completiva nominal.

( ) Em 2, “que” introduz uma oração subordinada 
adjetiva explicativa e “mas”, uma oração coor-
denada sindética adversativa.

( ) Em 3, “porque” introduz uma oração subordi-
nada adverbial consecutiva.

( ) Em 3 e 4, “que” introduz oração subordinada 
substantiva objetiva direta.

( ) Em 4, “caso” introduz uma oração subordinada 
adverbial concessiva.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • F • F
b. SQUARE V • F • F • V • V
c. Check-square F • V • F • V • F
d. SQUARE F • V • F • F • V
e. SQUARE F • F • V • V • F
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7. Quantos são os anagramas (diferentes posições das 
letras de uma palavra) da palavra “BOMBA” em que a 
letra B aparece no extremo esquerdo?

a. SQUARE 48
b. Check-square 24
c. SQUARE 12
d. SQUARE 6
e. SQUARE 4

8. Um hospital conta com 8 anestesistas e 6 cirurgiões 
e deseja montar uma equipe médica com 3 cirurgiões 
e 2 anestesistas.

De quantas maneiras diferentes esta equipe pode ser 
escolhida?

a. SQUARE Mais do que 575
b. Check-square Mais que 550 e menos que 575
c. SQUARE Mais do que 525 e menos que 550
d. SQUARE Mais do que 500 e menos que 525
e. SQUARE Menos que 500

9. Se João é calmo, então Maria não é compreensiva. 
Se Patrícia é curiosa, então Maria é compreensiva.

Sabe-se que João é calmo. Logo:

a. SQUARE Maria é compreensiva.
b. SQUARE Patrícia é curiosa.
c. Check-square Patrícia não é curiosa.
d. SQUARE Patrícia é curiosa e Maria é compreensiva.
e. SQUARE Patrícia não é curiosa e Maria é compreensiva.

10. Uma empresa possui 15 funcionários, sendo 
8 homens e 7 mulheres, e deseja escolher um homem 
e uma mulher para formar uma comissão composta 
por um presidente e um vice-presidente.

De quantas maneiras esta escolha pode ser feita?

a. SQUARE Mais do que 180
b. SQUARE Mais do que 160 e menos que 180
c. SQUARE Mais do que 140 e menos que 160
d. SQUARE Mais do que 120 e menos que 140
e. Check-square Menos do que 120

5. Considere as afirmativas abaixo, com base no texto.

1. Em “No fundo, há três posições que vemos 
na literatura” (2a resposta) e “Hoje, existe um 
consenso […]” (4a resposta), as formas verbais 
sublinhadas podem ser substituídas entre si, 
sem prejuízo de significado e sem desvio da 
norma culta da língua escrita.

2. Em “A ciência não permite que se afirme 
que estamos no caminho do precipício […]” 
(3a resposta), o pronome “se” pode ser pos-
posto ao verbo (afirme-se), sem desvio da 
norma culta da língua escrita.

3. O sinal de dois-pontos (4a e 5a resposta) é 
usado com a mesma função nas duas ocorrên-
cias: introduz um detalhamento ou esclareci-
mento acerca de um termo mencionado antes.

4. Em “O otimista acredita que as pessoas bem-
-informadas vão começar a cuidar do planeta 
[…]” (2a resposta), os dois termos sublinhados 
funcionam como sujeito.

5. As palavras “nitrogênio”, “consciência”, “séria”, 
“precipício” e “necessárias” seguem a mesma 
regra de acentuação gráfica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Raciocínio Lógico 5 questões

6. Dois dados perfeitos de 6 lados (numerados de 1 a 
6) são lançados simultaneamente.

Qual a probabilidade de, após o lançamento, a soma 
dos números das faces superiores ser diferente de 6?

a. SQUARE Mais que 87,5%
b. SQUARE Mais que 87% e menos que 87,5%
c. SQUARE Mais que 86,5% e menos que 87%
d. Check-square Mais que 86% e menos que 86,5%
e. SQUARE Menos que 86%
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14. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Bombinhas localiza-se no Distrito de Porto Belo, 
e tem altitude de 55 metros em relação ao mar.

b. SQUARE Bombinhas é um município localizado no litoral 
sul de Santa Catarina na Península de Itajaí.

c. SQUARE O Município de Bombinhas, de colonização 
preponderantemente italiana, tem limite com o 
Oceano Atlântico apenas ao Sul.

d. SQUARE O Município de Bombinhas tem como limite 
geográfico o Oceano Atlântico apenas a Oeste e 
fica a 60 metros de altitude em relação ao mar.

e. Check-square O Município de Bombinhas, localizado no litoral 
Norte de Santa Catarina, tem ao Norte, ao Sul e 
a Leste o Oceano Atlântico.

15. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE A Guerra do Contestado, conflito que perdurou 
por 6 anos, deu-se pela disputa de área reivin-
dicada pelos Estados de São Paulo e do Paraná.

b. SQUARE O conflito denominado Contestado ganhou 
este nome porque ocorreu em um território 
incorporado pelo Estado do Rio Grande do Sul 
e que era contestado por São Paulo.

c. SQUARE A Guerra do Contestado, que teve duração 
de 7 anos, ocorreu como desdobramento 
da construção de uma rodovia por uma 
empresa americana.

d. Check-square A Guerra do Contestado foi um conflito armado 
ocorrido em uma região situada entre os Esta-
dos do Paraná e de Santa Catarina, que teve 
duração de 4 anos.

e. SQUARE O conflito do Contestado ocorreu na Região 
Sudeste do Brasil, teve duração de 5 anos 
e envolveu os Estados do Rio de Janeiro e 
São Paulo.

Aspectos históricos, geográficos, 
econômicos e sociais 5 questões

11. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Recife, capital do Estado de Piauí, localiza-se na 
Região Sudeste, composta por seis Estados.

b. SQUARE A região Sudeste do Brasil é a menor região do 
país e é composta por três Estados.

c. Check-square Piauí, o Estado brasileiro que tem Teresina 
como sua capital, localiza-se na Região Nor-
deste, que é composta por nove Estados.

d. SQUARE A Região Norte é uma das seis regiões do Brasil 
definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

e. SQUARE Fernando de Noronha é uma ilha localizada no 
Espírito Santo, Estado situado na Região Norte 
do país.

12. Em se tratando da Economia Catarinense, no Vale 
do Itajaí destacam-se:

a. Check-square A indústria têxtil e naval.
b. SQUARE A indústria de papel e celulose.
c. SQUARE A indústria moveleira e carbonífera.
d. SQUARE Os segmentos carbonífero e cerâmico.
e. SQUARE A produção de plásticos descartáveis e móveis.

13. É considerado um dos maiores problemas sociais 
da atualidade. A destinação inadequada pode causar 
a poluição dos mananciais e a contaminação do ar. 

Trata-se do:

a. SQUARE CO2.
b. Check-square Lixo.
c. SQUARE Metal.
d. SQUARE Plástico.
e. SQUARE Combustível.
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19. São doze os meridianos da acupuntura que fazem 
o fluxo energético do corpo humano: Pulmão (P), 
Intestino Grosso (IG), Estômago (E), Baço (BA), Coração 
(C), Intestino Delgado (ID), Bexiga (B), Rins (R), Peri-
cárdio (PC), Triplo Aquecedor (TA), Vesícula-biliar (VB), 
Figado (F).

Sobre os pontos de acupuntura nos seres humanos, 
assinale a alternativa que contém  três pontos localiza-
dos nos pés.

a. Check-square BP3, F3, B65.
b. SQUARE P9, IG5, VB40.
c. SQUARE E36, IG20, ID4.
d. SQUARE C9, PC, 7, B42.
e. SQUARE R1, TA4, VB8.

20. A categoria Racionalidades Médicas permite 
diferenciar sistema médico/terapêutico complexo de 
práticas terapêuticas e/ou diagnósticas isoladas.

Assinale a alternativa que contém apenas Racionali-
dades Médicas.

a. SQUARE Yoga • Acupuntura • Reflexologia
b. SQUARE Naturopatia • Acupuntura • Trofoterapia
c. SQUARE Naturologia • Plantas Medicinais • Antroposofia
d. SQUARE Iridologia • Massoterapia • Termalismo Social
e. Check-square Medicina Tradicional Chinesa • Ayurveda • 

Homeopatia

21. Equisetum arvense, conhecida popularmente 
como Cavalinha, é uma das plantas medicinais descri-
tas na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Inte-
resse ao Sistema Único de Saúde (Renisus).

Assinale a alternativa que contém as principais indica-
ções terapêutica da Equisetum arvense.

a. SQUARE Colagogo • vermífugo • sedativo
b. SQUARE Colerético • hipertensor • antiemético
c. SQUARE Antiespasmódico • anestésico • laxativo
d. Check-square Remineralizante • diurético • hipotensor
e. SQUARE Antieméticos • antiulcerosos • anti-hipertensivos

Conhecimentos Específicos 20 questões

16. O Projeto de Lei no 374/2011 reconhece a planta 
medicinal símbolo de Santa Catarina por considerar 
seu amplo uso popular e científico no Estado. Tal 
planta possui indicação terapêutica para problemas 
de gastrite e úlceras gástricas, comprovadas pela Cen-
tral de Medicamentos do Ministério da Saúde do Brasil.

Assinale a alternativa que indica o nome popular e 
científico desta planta:

a. SQUARE Alho (Allium sativum)
b. SQUARE Cimicifuga (Actaea racemosa)
c. SQUARE Kava-kava (Piper methysticum)
d. SQUARE Camomila (Matricaria chamomilla)
e. Check-square Espinheira-santa (Maytenus ilicifolia)

17. Os Florais de Bach são organizados em sete 
grupos: medo; insegurança; falta de interesse no 
presente; solidão; hipersensibilidade a influências e 
ideias; desalento e desespero; cuidado excessivo com 
os outros.

Assinale a alternativa que contém Florais de Bach do 
grupo de Cuidado Excessivo com os Outros:

a. SQUARE Cerato • Gorse • Wild Oat
b. Check-square Vine • Beech • Rock Water
c. SQUARE Clematis • Olive • Wild Rose
d. SQUARE Aspen • Mimulus • Rock Rose
e. SQUARE Agrimony • Larch • Sweet Chestnut

18. Assinale a alternativa que contém apenas práticas 
corporais da Medicina Tradicional Chinesa.

a. SQUARE Wu Chin, Taiji, Tui Na.
b. SQUARE Baduanjin, Cho ku rei, Raku.
c. Check-square Chi Kung, Lian gong, Tai chi chuan.
d. SQUARE Qigong, Tao gong, Dai Ko.
e. SQUARE Tui Na, Tao Yin, Kempô.
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25. Assinale a alternativa que contém apenas tera-
pias Ayurvédicas.

a. SQUARE Nasya • Ofurô • Ventosa
b. SQUARE Shiro Pichu • Ashtánga • Tuiná
c. Check-square Abhyanga • Netra Basti • Shiro Dhara
d. SQUARE Netra Dhara • Hatha • Gua Sha
e. SQUARE Swedhana • Swásthya • Do In

26. São fundamentos exclusivos da Naturologia:

1. Pauta-se na circulação energética através dos 
meridianos.

2. Embasa-se na pluralidade de sistemas tera-
pêuticos complexos vitalistas.

3. Fundamenta-se na teoria quântica e no 
coaching.

4. Funda-se nas teorias naturalistas e 
personalistas.

5. Utiliza-se da Interagência baseada na relação 
terapêutica horizontal.

6. Visão Naturológica compreendida na com-
preensão multidimensional da pessoa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 6.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 5 e 6.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

27. Segundo o Ayurveda, os seres humanos são 
influenciados pelos 5 elementos através dos doshas.

Assinale a alternativa que contém a descrição correta 
dos doshas.

a. Check-square O dosha Vata é regido pelo ar e éter.
b. SQUARE O dosha Kapha é regido por fogo e ar.
c. SQUARE O dosha Kapha é regido por éter e metal.
d. SQUARE O dosha Pitta é regido por fogo e madeira.
e. SQUARE O dosha Pitta é regido por terra e água.

22. São contraindicações da massoterapia:

1. hemorragia
2. reumatismo
3. trombose
4. luxações
5. flebite
6. edemas

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 6.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 5 e 6.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

23. Uma das formas de uso da aromaterapia é asso-
ciando essa técnica à massagem. Para tanto, são usa-
das em média 20 gotas de óleos essenciais diluídas 
em 30 ml de óleo vegetal.

Assinale a alternativa que contém apenas óleos vege-
tais para massagem.

a. SQUARE girassol • soja • limão
b. SQUARE maracujá • melaleuca • gerânio
c. SQUARE gergelim • lavanda • limão tahiti
d. SQUARE jojoba • milho • semente de maça
e. Check-square semente de uva • abacate • amêndoa doce

24. Assinale a alternativa que contém apenas 
características do elemento Madeira na Medicina 
 Tradicional Chinesa.

a. Check-square Órgão: fígado • Víscera: vesícula biliar •  
Sentimento: raiva

b. SQUARE Órgão: coração • Víscera: Intestino Delgado •  
Sentimento: Alegria

c. SQUARE Órgão: baço/pâncreas • Víscera: estômago •  
Sentimento: ansiedade

d. SQUARE Órgão: pulmão • Víscera: intestino grosso •  
Sentimento: tristeza

e. SQUARE Órgão: rim • Víscera: bexiga • Sentimento: medo
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30. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo, quanto aos 
métodos de preparos de chás com plantas medicinais.

Coluna 1 Métodos

1. Decocção
2. Infusão
3. Maceração
4. Tisana

Coluna 2 Descrição

( ) Coloca-se a água fervida em cima das folhas 
finas ou flores picadas, abafando-as por 15 
minutos.

( ) Coloca-se a parte da planta desejada picada a 
partir do momento em que a água começa a 
ferver e deixar fervendo por dois a cinco minu-
tos. Após, deixar em repouso por 15 minutos.

( ) Usam-se raízes, cascas, sementes, picadas 
em recipiente junto com a água fria. Levar ao 
fogo e deixar ferver de cinco a quinze minutos.

( ) Amassa-se a parte da planta desejada em 
um recipiente de vidro e coloca-se a água, 
podendo deixar de trinta minutos a 12 horas.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE 1 • 4 • 3 • 2
b. Check-square 2 • 4 • 1 • 3
c. SQUARE 4 • 1 • 3 • 2
d. SQUARE 4 • 2 • 1 • 3
e. SQUARE 4 • 2 • 3 • 1

31. Assinale a alternativa que contém a planta medi-
cinal cuja utilização do chá em compressa de duas a 
três vezes ao dia é indicada para as alegações de con-
tusões, torções e/ou hematomas.

a. SQUARE Bardana (Arctium lappa)
b. SQUARE Eucalipto (Eucalyptus globulus)
c. SQUARE Dente de Leão (Taraxacum officinale)
d. SQUARE Jurubeba (Solanum paniculatum)
e. Check-square Arnica (Arnica montana)

28. Segundo o mapa condensado de irisdiagnose 
proposto por Celso Batello e Clay Pareschi, 

o primeiro órgão representado circundando as pupilas 
é o(a):

a. SQUARE Pele.
b. SQUARE Fígado.
c. Check-square Estômago.
d. SQUARE Intestino delgado.
e. SQUARE Intestino grosso.

29. São recomendações gerais para alimentação sau-
dável na naturologia (interagentes sem diagnóstico de 
doenças específicas):

1. Evitar: leite longa-vida, embutidos, margarina, 
panelas e utensílios de alumínio.

2. Preferir alimentos integrais, frescos e quando 
possível orgânicos e evitar industrializados.

3. Evitar sal e açúcar refinados e usar com mode-
ração sal marinho, açúcar mascavo, mel e 
melado.

4. Beber líquido durante as refeições para auxi-
liar na digestão.

5. Utilizar a manteiga para as frituras.
6. Frutas devem ser ingeridas preferencialmente 

em compotas ou cozidas para auxiliar na 
digestão.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 6.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 5 e 6.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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35. Identifique abaixo as primeiras práticas integrati-
vas e complementares incluídas na Política Nacional 
de Práticas Integrativas e Complementares (2006):

1. Plantas Medicinais e Fitoterapia
2. Terapia Floral
3. Homeopatia
4. Medicina Tradicional Chinesa - Acupuntura
5. Termalismo Social e Crenoterapia
6. Ayurveda

Assinale a alternativa que indica todos os itens 
corretos.

a. SQUARE São corretos apenas os itens 1, 2, 3 e 4.
b. SQUARE São corretos apenas os itens 1, 2, 4 e 5.
c. Check-square São corretos apenas os itens 1, 3, 4 e 5.
d. SQUARE São corretos apenas os itens 1, 3, 4 e 6.
e. SQUARE São corretos apenas os itens 2, 4, 5 e 6.

32. A inserção do Naturologo na Atenção Básica, em 
especial o Naturólogo Sanitarista, ou seja, profissio-
nal graduado na área com pós-graduação em saúde 
pública ou coletiva, se dá principalmente no(a):

a. SQUARE Equipe de Saúde da Família (EqSF).
b. SQUARE Estratégia de Atenção Domiciliar (EAD).
c. Check-square Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF).
d. SQUARE Hospital de Referencia em Práticas Integrativas 

e Complementares.
e. SQUARE Centro de Referência Especializada em Práticas 

Integrativas.

33. O tradicional remédio floral de emergência 
( Rescue Remedy), criado pelo Dr. Bach para lidar com 
emergências e situações de crise, é uma mistura de 
cinco florais diferentes.

Assinale a alternativa que contém os cinco florais da 
fórmula do Rescue Remedy.

a. SQUARE Aspen • Beech • Centaury • Crab Apple • Elm
b. SQUARE Agrimony • Holly • Gentian • Mustard • Olive
c. SQUARE Chestnut Bud • Cerato • Larch • Mimulus
d. Check-square Rock Rose • Impatiens • Cherry Plum •  

Star of Bethlehem • Clematis
e. SQUARE Beech • Cerato • Honeysuckle • Pine •  

Sweet Chestnut

34. As cinco manobras básicas da massoterapia sueca 
são:

a. SQUARE Prolongamento • Beliscões • Rolamento •  
Condução • Trepidação

b. Check-square Deslizamento • Amassamento • Percussão • 
Tapotagem • Vibração

c. SQUARE Deslocamento • Amassamento • Rolamento • 
Pinçamento • Entorse

d. SQUARE Alongamento • Prolongamento • Trepidação • 
Mobilização • Tapotagem

e. SQUARE Alongamento • Beliscões • Oscilação •  
Rolamento • Percussão
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Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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