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Caderno
de Prova
Médico (Homeopatia)
Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h
Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

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

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) 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.

 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, se a seqüência de questões, no total de
50 (cinquenta), está correta;
 se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O
gabarito da prova será divulgado no site do concurso.
http://pmf.fepese.ufsc.br
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

(8 questões)

(15 questões)
2. Com base no texto, assinale ( V ) para verdadeiro e
( F ) para falso.

Texto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Em 1807, o imperador francês era o senhor absoluto da Europa. Seus exércitos haviam colocado de
joelhos todos os reis e rainhas do continente, numa
sucessão de vitórias surpreendentes e brilhantes.
Só não haviam conseguido subjugar a Inglaterra.
Protegidos pelo Canal da Mancha, os ingleses tinham
evitado o confronto direto em terra com as forças de
Napoleão. Ao mesmo tempo, haviam se consolidado
como os senhores dos mares na batalha de Trafalgar,
em 1805, quando sua Marinha de Guerra, sob o
comando de Lord Nelson, destruiu, na entrada do
Mediterrâneo, as esquadras combinadas da França e
da Espanha. Napoleão reagiu decretando o bloqueio
continental, medida que previa o fechamento dos
portos europeus ao comércio de produtos britânicos.
Suas ordens foram imediatamente obedecidas por
todos os países, com uma única exceção: o pequeno e
desprotegido Portugal.
GOMES, Laurentino. 1808. São Paulo: Planeta do Brasil, 2007, p. 33.

1. As afirmativas abaixo são falsas de acordo com o
texto. Assinale aquela que se torna verdadeira de
acordo com o texto se for trocada uma palavra ou
expressão pela que está entre parênteses.
a. (
b. (

) A Inglaterra havia sido subjugada. (derrotada)
) Napoleão permitiu que Portugal mantivesse o
comércio com a Inglaterra. (concordou)
c. ( ) As esquadras combinadas da França e da
Espanha derrotaram a esquadra inglesa.
(venceram)
d. ( ) As ordens de Napoleão decretando o bloqueio foram obedecidas tardiamente.
(precocemente)
e. ( X ) Os exércitos do imperador francês haviam
sofrido reveses surpreendentes. (obtido
vitórias)

(
(

(
(

(

) Em 1805, a Espanha estava aliada à França.
) A expressão “haviam colocado de joelhos”,
sublinhada no texto, poderia ser substituída
por “haviam derrotado”, sem significativa alteração de sentido.
) O verbo “subjugar”, destacado no texto, tem o
sentido de vencer, dominar.
) Em toda a Europa, nenhum país se atreveu a
desobedecer ao bloqueio continental decretado pelo imperador francês, com exceção de
Portugal e Inglaterra.
) O Canal da Mancha foi um empecilho para
a resistência interna dos ingleses às forças
inimigas.

A seqüência correta, de cima para baixo, é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–V–F
V–V–V–F–F
V–F–F–V–F
F–V–V–V–V
F–F–V–F–V

3. Assinale a alternativa em que as opções a) e b) são
igualmente corretas, em relação ao plural das palavras:
a. (
b.
c.
d.
e.

) a)
b)
( ) a)
b)
( ) a)
b)
( X ) a)
b)
( ) a)
b)

gás – gases
chapéu – chapéis
degrau – degrais
fuzil – fuzis
mares azul-escuros
uniformes verdes-garrafas
papel – papéis
farol – faróis
luvas cinzas
sapatos cor-de-rosa

.
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4. Considere as afirmativas abaixo, baseadas no texto.
I. O pronome seus, em “seus exércitos” (linha 2),
refere-se ao imperador francês; o mesmo
ocorre com o pronome sua, em “sua Marinha
de Guerra”, (linha 10).
II. Em “os ingleses tinham evitado o confronto
direto” (linhas 6 e 7), a expressão destacada é
um objeto direto.
III. Em “o fechamento dos portos europeus”
(linhas 14 e 15), a expressão destacada é um
objeto indireto.
IV. Em “Suas ordens foram imediatamente obedecidas por todos os países” (linha 16), a
expressão destacada é agente da passiva.
Assinale a alternativa em que todas as afirmativas são
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

I – II
II – IV
I – II – III
I – III – IV
II – III – IV

6. Leia atentamente as proposições abaixo:
1. Um assessor, dirigindo-se ao governador:
—Restituo a Vossa Excelência      
projeto de lei devidamente apreciado.
2. O prefeito, dirigindo-se aos vereadores:
—Estamos         
senso de responsabilidade.

no      

3. Um deputado, dirigindo-se a uma eleitora:
—Informo a V.Sa. de que         
observações serão levadas em consideração.
Assinale a alternativa que completa, de forma seqüencial e correta, as lacunas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

seu ; confiante ; seu ; suas
seu ; confiante ; seu ; vossas
seu ; confiante ; vosso ; suas
vosso ; confiantes ; seu ; vossas
vosso ; confiantes ; vosso ; vossas

7. Assinale a alternativa correta.
5. A partir do texto, analise as afirmativas abaixo:
I. “…tinham evitado o confronto direto com as
forças de Napoleão” pode ser substituída por
“tinham evitado o confronto direto com as
forças napoleônicas”, sem prejuízo do sentido
original.
II. Os vocábulos Mediterrâneo, britânicos e
países são acentuados devido à mesma regra
de acentuação gráfica.
III. “…numa sucessão de vitórias” tem o mesmo
sentido que “numa seqüência de vitórias”.
IV. Em “medida que previa o fechamento dos
portos” que é pronome relativo referente ao
vocábulo medida.
Assinale a alternativa correta.
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão
corretas.
e. ( ) Todas as afirmativas estão corretas.
.
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a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Precisam-se de digitadores.
Houveram muitas pessoas na festa.
Fazem cinco anos que Joana partiu.
Mais de um lavrador compraram tratores.
Pagaram a dívida o chefe e os funcionários.

8. Analise as proposições abaixo e assinale a única
correta.
a. ( ) Quero falar consigo.
b. ( ) Nunca viu-se tamanha bobagem!
c. ( X ) Assim como é correto dizer “Meus pais saíram
conosco” também é correta a frase “O chefe
falou com nós mesmos”.
d. ( ) As frases “Os rapazes não estavam rindo só
das meninas” e “Os rapazes não estavam rindo,
só das meninas” possuem o mesmo sentido.
e. ( ) Em “Suas ordens e decretos foram obedecidos”, o particípio obedecidos poderia estar no
feminino – obedecidas – sem prejuízo da correção gramatical e lingüística.
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Matemática

(3 questões)

9. Em dezembro de 2007, vigorava no Brasil a
seguinte tabela para o cálculo do imposto de renda
sobre os salários.
Imposto de renda retido na fonte
Tabela Progressiva Mensal
Base de cálculo (R$)
Até 1.313,69
De 1.313,70 até 2.625,12
Acima de 2.625,12

Alíquota %
–
15,0
27,5

Parcela a
deduzir (R$)
–
197,05
525,19

Fonte: http://www.receita.fazenda.gov.br Consulta: 12/12/2007

Com base nos dados fornecidos pela tabela, o imposto
de renda retido na fonte por uma pessoa que recebe
um salário mensal de R$ 3.000,00 é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

R$ 825,00
R$ 721,90
R$ 525,19
R$ 299,81
R$ 103,09

10. Um banco concedeu a um cliente um empréstimo
a juros simples por 18 meses. Se o montante (capital
inicial + juro) é igual a 190% do capital emprestado,
então a taxa mensal do empréstimo é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

2%
5%
7%
10,5%
20%

11. Na preparação de um evento da prefeitura municipal trabalharam 25 funcionários (de mesma capacidade de trabalho) durante 18 dias. Decorridos os 18
dias do início da tarefa, foram contratados 5 funcionários (de mesma capacidade de trabalho dos primeiros)
que trabalharam junto com os primeiros durante 10
dias. Em quanto tempo teria sido concluída a tarefa se
os 30 funcionários tivessem trabalhado desde o início?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

14
21
25
28
30

Estudos Sociais

(2 questões)

12. Recentemente, na cidade de Bali na Indonésia,
190 países aprovaram o “Mapa do Caminho”, de
grande importância para o futuro da humanidade.
Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) O chamado Mapa do Caminho de Bali define
um roteiro com os princípios que vão guiar
as negociações do regime global de mudanças climáticas, que sucederá ao Protocolo de
Kyoto, a partir de 2012.
b. ( ) O Mapa do Caminho coloca fim ao conflito
entre a Coréia do Norte e Coréia do Sul, causa
de grande instabilidade na região desde a
Segunda Guerra Mundial.
c. ( ) O Mapa do Caminho sinaliza uma solução
para os conflitos tribais na África, principalmente na região do Saara, o que certamente
significará a salvação de milhares de vidas
humanas.
d. ( ) O Mapa do Caminho é um protocolo em que
se propõem medidas de combate à AIDS e
outras doenças sexualmente transmissíveis,
barateando o custo do tratamento para que
ele se torne acessível às nações mais pobres.
e. ( ) As diretrizes do Mapa do Caminho permitirão
o fim do conflito entre o governo do presidente Uribe e o movimento guerrilheiro na
Colômbia.

.
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13. Leia a notícia:
DF tem maior Índice de
Desenvolvimento Juvenil do País
A terceira edição do Índice de Desenvolvimento
Juvenil (IDJ), medida agora em 2007, e preparada
pelo pesquisador Julio Jacobo Waiselfizs, mostrou
que as mortes violentas caíram, a desigualdade social
diminuiu e a educação mostra avanços no País […]
“Há sinais de evolução, em especial na área de saúde.
Ainda é um processo vacilante, mas mostra que
há condições para que se melhore mais”, afirmou
Waiselfizs. As melhorias se concentram na educação e
na saúde, onde, pela primeira vez desde 2003, alguns
Estados, como São Paulo mostraram redução nos
casos de mortes violentas de jovens. “Não é homogêneo. Há muitas diferenças, houve aumento em alguns
lugares, mas existem pontos de queda”, explicou o
pesquisador.
Disponível em: http://noticias.br.msn.com/artigo.aspx?cpdocumentid=5890093. Acesso em 20/12/2007.

Assinale a alternativa verdadeira em relação ao “índice
de Desenvolvimento Juvenil do País”.
a. (

b.

c.
d.

e.

) A região nordeste, não obstante serem elevados os índices de pobreza, destacou-se entre
as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
( ) O Estado de Rondônia destacou-se, nesta
pesquisa, como o Estado que apresentou os
melhores índices em 2007.
( ) O Rio Grande do Sul vem em primeiro lugar
entre os Estados com os melhores IDJ do país.
( X ) O Distrito Federal e o Estado de Santa Catarina
destacaram-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
( ) O pior Índice de Desenvolvimento Juvenil foi
alcançado, devido ao grande índice de violência urbana, pelo Estado de São Paulo.

Legislação
14. Assinale a alternativa correta:

a. ( X ) A vacância do cargo público decorrerá de
exoneração, demissão, aposentadoria ou
falecimento.
b. ( ) A posse do candidato aprovado em concurso
público ocorrerá no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato
de nomeação no órgão oficial de divulgação
do Município, prorrogável a requerimento do
interessado por mais 30 (trinta) dias ou, em
caso de doença comprovada, enquanto durar
o impedimento.
c. ( ) O prazo para o servidor entrar em exercício será de até 45 (quarenta e cinco) dias,
contados da data da posse, sob pena de
exoneração.
d. ( ) São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo
exercício, os servidores nomeados para cargo
de provimento efetivo em virtude de concurso público.
e. ( ) A carga horária normal do trabalho do servidor é de 40 (quarenta) horas semanais,
cumpridas em dias e horários próprios, se não
houver regulamentação específica.

15. Caracteriza-se a inassiduidade habitual pela falta
injustificada ao serviço:
a. (

b.

c.

d.

e.

.
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(2 questões)

) Por período igual ou superior a 30 (trinta) dias
intercalados, durante o período de 6 (seis)
meses.
( X ) Por período igual ou superior a 60 (sessenta)
dias intercalados, durante o período de 12
(doze) meses.
( ) Por período igual ou superior a 60 (sessenta)
dias intercalados, durante o período de 24
(vinte e quatro) meses.
( ) Por período igual ou superior a 90 (noventa)
dias intercalados, durante o período de 12
(doze) meses.
( ) Por período igual ou superior a 120 (cento e
vinte) dias intercalados, durante o período de
24 (vinte e quatro) meses.
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Conhecimentos Específicos
16. Os referenciais básicos da medicina homeopática,
conforme descrita por Hahnemann na sua sexta edição do Órganon da Arte de Curar são:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

medicamento único.
o princípio da similitude.
leis de prognóstico e de cura.
doses infinitesimais potencializadas.
experimentação em indivíduos saudáveis.

17. Assinale a alternativa incorreta:
a. ( ) Em 1805, Hahnemann publicou “Esculápio na
Balança”, criticando o reducionismo e o mecaniscismo do conhecimento médico da época.
b. ( ) Em 1810, Hahnemann publicou a primeira
edição de sua obra maior, o “Órganon da Arte
de Curar”.
c. ( ) Em 1816, Hahnemann propôs um padrão para
a diluição e preparação dos medicamentos
homeopáticos que ficou conhecida como
‘centesimal Hahnemanniana’.
d. ( ) Em 1828, publicou “As Doenças Crônicas: sua
Natureza Peculiar e sua Cura Homeopática”,
reeditado em 1835. Nele e na quarta edição
do Órganon, publicada também nesse ano,
Hahnemann expôs sua teoria da origem miasmática das doenças crônicas.
e. ( X ) Em 1842, Hahnemann publicou a sexta e
última edição do “Órganon da Arte de Curar”,
onde propôs o método de dinamização que
tornou-se conhecido no Brasil como ‘50 milesimal de potência’ (LM ou, em outros países, Q).

(35 questões)

18. Um importante autor homeopata, cuja escola é
baseada na homeopatia clássica, mas influenciada
pela psicologia analítica de Jung e de filósofos como
Aristóteles, Bergson e Teilhard de Chardin, valoriza os
sintomas biopatográficos, o seu desenvolvimento e
a causalidade na vida do paciente e em relação aos
miasmas. Ele propôs que:
“em tudo encontram-se três posições básicas conseqüentes à alteração de um determinado sistema: o
defeito, o excesso e a perversão, que raramente aparecem isolados, mas engendram outra situações pela
sua conjugação. Ao considerar-se a biologia e dentro
dela a patologia, apenas podemos perceber três formas de alteração nas funções celulares: o defeito, o
qual associo à psora; o excesso, o qual associo à sycosis; e a perversão, a qual associo à syphilis”.
O nome desse autor é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Alfonso Masi-Elizalde.
Georgos Vithoulkas.
José Laércio do Egito.
Proceso Sánchez Ortega.
Tomás Pablo Paschero.

19. São mecanismos naturais de cura (“vis medicatrix
naturae”):
a. ( X ) Cicatrização, localização,
eliminação, compensação.
b. ( ) Localização, contemporização,
expressão, compensação.
c. ( ) Localização, exteriorização,
balanceamento, compensação.
d. ( ) Localização, supressão,
balanceamento, eliminação.
e. ( ) Supressão, consolidação,
compensação, eliminação.

.
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20. Ao referir-se a “um desequilíbrio dinâmico da
Força Vital, uma hipersensibilidade (ou hiperergia) aos
fatores patogênicos que produz fenômenos exonerativos paroxísticos e que cura por meio de processos
mucosos e cutâneos, que transformam o mal profundo em superficial”, Franciso Xavier Eizayaga (1981,
p. 356) estava descrevendo a:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

psora.
sycosis.
eliminação.
pseudo-psora.
compensação da supressão.

21. Segundo Hahnemann, a força vital tem as propriedades seguintes, exceto:
a. (

b.
c.

d.
e.

) Está exposta a influências deletérias. Quando
desequilibrada, é suscetível ao meio, e o desequilíbrio manifesta-se por meio dos sintomas.
( ) Regula e coordena o organismo e é regida por
leis biológicas próprias.
( ) Pode ser reequilibrada por meio de tratamento homeopático adequado, escolhido
conforme a semelhança dos sintomas.
( X ) Seu desequilíbrio é reflexo e decorrência de
uma postura mental incorreta ou pecaminosa.
( ) É um princípio organizador imaterial.

22. Além de Hahnemann, os autores abaixo defenderam uma visão vitalista, exceto:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Hipócrates.
Hermann Boerhaave.
Gottfried Wilhelm Leibniz.
Paul-Joseph Barthez.
Georg Ernst Stahl.

23. Considera-se que a divulgação da homeopatia
iniciou com o homeopata:
a.
b.
c.
d.
e.
.

(X)
( )
( )
( )
( )

Benoit Mure.
Constantine Hering.
José Laércio do Egito.
Nilo Cairo da Silva.
Tomás Pablo Paschero.
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24. Assinale a alternativa que indica influente homeopata que defendeu que os sintomas físicos são
expressão de adoecimento interior e que os sintomas
mentais são mais próximos da totalidade do paciente
e têm valor hierárquico superior aos sintomas físicos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Margaret Tyler.
James Tyler Kent.
Constatin Hering.
Clemens Maria Franz von Bönninhausen.
Emanuel Swedenborg.

25. Uma paciente adulta vem à consulta com história
de pesar profundo e intenso, em geral silencioso, pois
sente-se pior quando fala dele. As idéias de ressentimento e de tristeza são persistente e desagradáveis,
atrapalham o seu sono e a deixam esgotada. Relata
perda de peso, apesar de ter bom apetite e de comer
bastante. Piora antes da menstruação, que tende a ser
irregular. Tem constipação, com fezes duras, difíceis de
evacuar.
O medicamento homeopático mais indicado, dentre
os abaixo, é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Pulsatilla.
Camphora.
Phosphorus.
Arsenicum album.
Natrium muriaticum.

26. Um menino de dez anos tem histórico de asma
desencadeada por frio úmido, mas que melhora
quando está junto ao mar. Hiperativo, impulsivo,
agitado, apressado. Tem a sensação de que o tempo
passa muito devagar. Cheio de ansiedades, piora
quanto mais pensa nelas. O primeiro medicamento
homeopático a ser considerado deve ser:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Lachesis.
Arsenicum.
Medorrhinum.
Tuberculinum.
Sulphur.
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27. Tetau (1983) apontou dois traços fundamentais
a este medicamento homeopático: desarmonia geral
e agravação noturna. Dorsci (1982) relaciona-o com
temperamento colérico, irritável, instável, e com
“comportamento negativista, maldoso” e destrutivo. O
medicamento caracteriza-se pelo esgotamento físico
e mental, pela melancolia e pelo medo e, em especial,
pela piora da sintomatologia à noite (Vijnovsky, 1981).
Tem medo de morrer ou a sensação de que vai perder
a razão e um verdadeiro terror da noite, mas também
da manhã. Ri e chora sem que haja uma razão específica para isso. A melancolia pode mesmo ser acompanhada de ideação suicida (Mezger, 1993).
O medicamento em questão é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Aurum.
Syphilinum.
Hepar sulphur.
Medorrhinum.
Mercurius.

28. Os medicamentos abaixo têm hemorragias dentre seus principais sintomas, exceto:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Arnica.
Millefolium.
Phosphorus.
Hammamelis.
Baptisia tinctoria.

30. Um paciente com ataques severos de tosse, com
acúmulo de muco e sensação de sufocação iminente
– as crises surgiam ou agravavam com tempo chuvoso,
pioravam à noite e estando deitado e melhoravam
pela expectoração – foi tratado com determinado
medicamento preparado em dinamizações baixas e
ministrado de 15 em 15 minutos; houve desaparecimento completo e duradouro dos sintomas. O medicamento usado foi:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Lobelia inflata.
Sambucus nigra.
Blatta orientalis.
Acidum hydrocyanicum.
Grindelia robusta.

31. São medicamentos homeopáticos relacionados à
perda de cabelos:
a. ( ) Aesculus, Hamamelis, Nux vomica e Sulphu,
b. ( ) Alumina, Aethusa, Ruta e Symphytum.
c. ( ) Antimonium tartaricum, Rhus toxicodendrum,
Nux moschata e Petroleum.
d. ( X ) Acidum phosphoricum, Phosphorus, Silicea e
Thallium.
e. ( ) Castor equi, Belladonna, Lycopodium e
Plumpum.

32. Dada a citação:

29. Uma menina de oito anos de idade tem amigdalite purulenta, com abscesso peritonsilar e com dores
em pontada na garganta. Chora quando tosse. Está
desconfiada, irritável, belicosa, agressiva.

“Orgulho e alta auto-estima; despreza os outros; as coisas lhe parecem pequenas. Genitais excessivamente
sensíveis, mas com excessivo desejo sexual: ninfomania, com problemas ovarianos; menstruações profusas
ou prolapso.”

O medicamento homeopático mais indicado para essa
paciente é;

O autor, E. B. Nash (1994, p. 187), refere-se à sintomatologia relativa ao medicamento homeopático:

a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Hepar sulphur.
Lac caninum.
Pulsatilla.
Platina.
Silicea.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Sepia.
Platina.
Opium.
Lycopodium.
Veratrum album.

.
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33. Como Hyosyamus e Satramonium, tem delírios.
Como Apis e Bryonia, tem inflamação aguda das
mucosas e, como Mandragora e Bryonia, tem secura
das mucosas. Como Gelsemium, Glonoinum, Lachesis,
Apis, Nux vomica, Silicea e Spigelia, tem cefaléia que
surge ou piora com a movimentação.
O medicamento homeopático em questão é:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Belladonna.
Chamomilla.
China.
Lycopodium.
Veratrum album.

34. Sobre determinado medicamento homeopático,
Droege et al (2005, p. 1184) caracterizam sua sintomatologia como tendo como marcos principais “…irritabilidade, cólera, hipersensibilidade e inquietação. Há
enorme sensibilidade à dor, que mal pode ser suportada.”. Como sintomas em crianças, destacam cólicas
durante a lactação, bem como dores, irritação e insônia associados à dentição. Tipicamente, a irritabilidade,
a inquietação e os demais sintomas da criança tendem
a melhorar quando é carregada ou balançada no colo.
A descrição desses autores é do quadro de sinais e
sintomas relativos ao medicamento:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Pulsatilla.
Arsenicum.
Nux vomica.
Chamomilla.
Rhus toxodendrum.

35. Prurido insuportável em garganta e em mucosa
nasal. Sensação de secura na garganta, com constante
necessidade de engolir. Essa sintomatologia é característica de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Croton tiglium.
Chininum muriaticum.
Mangifera indica.
Populus tremuloides.
Whiyethia helenoides.

.
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36. A patogenesia de Colocynthis caracteriza-se
por “Transtornos ou conseqüências produzidas por
ira com indignação, por mortificação com cólera,
por vexação, por censuras, por ser desprezado ou
humilhado; por penas, contrariedades ou indignação prolongada” (Bernardo Vijnovsky, 1978). É (são)
também qualidade(s) essencial(is) da patogenesia de
Colocynthis:
a. (

b.
c.

d.

e.

) Diminuição significativa ou ausência de apetite, acompanhada de sensação de fraqueza e
impotência.
( ) Eczemas, erupções de pele, com crostas úmidas ou secreção pegajosa e mal-cheirosa.
( X ) Dores intensas – tanto em nervos periféricos
quanto na forma de câimbras ou cólicas – que
melhoram com pressão no local.
( ) Predisposição a hemorragias prolongadas e
repetidas. Qualquer ferimento sangra abundantemente e hematomas formam-se com
facilidade.
( ) Rinite alérgica intensa, com congestão da
mucosa nasal e espirros freqüentes, não raro
acompanhada e epistaxe.

37. É um dos principais medicamentos homeopáticos para o tratamento de gota e de outros distúrbios
reumatológicos. Como em Sepia e em Silicea, falta-lhe
calor. As articulações são frias ao tato, mesmo que
a sensação subjetiva não seja essa. Por causa da dor,
não pode apoiar-se sobre o local afetado, tal qual
Antimonium crudum e Silicea.
Outra indicação importante desse medicamento é nas
reações a picadas de insetos, quando elas, por exemplo, pioram com o calor da cama e melhoram com o
frio local.
O medicamento em pauta é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Selenium.
Colocynthis.
Belladonna.
Ledum palustre.
Conium maculatum.
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38. O paciente tem tido febre à noite nos últimos dias,
com sede intensa e com calafrios alternados com sensação de calor e seguida de sudoração profusa, que
não lhe dá sensação de melhora. Tem também tido
dores intensas e ardentes na garganta, que se irradiam
para o ouvido. As amígdalas têm secreção purulenta,
semelhante à papa. Tem adenopatia cervical, também
com dores ardentes.
O hálito está fétido e a salivação é excessiva, o que lhe
provoca constante necessidade de engolir (apesar da
dor nas amígdalas ao engolir). A língua, úmida e flácida, tem marca dos dentes em suas bordas.
Espirra com freqüência. Tem obstrução nasal por
secreção que inicialmente era aquosa e escoriante,
mas que agora está purulenta, amarelo-esverdeada e
fétida, e tende a só ser eliminada de dia, pela manhã,
após levantar-se.
Piora à noite e com o ar frio. Apesar de não gostar do
frio, piora também em ambientes quentes.
Tem estado descontente, cansado da vida, mas, ao
mesmo tempo, irritável, revoltado, agressivo.
O medicamento homeopático mais indicado para este
paciente é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Aconitum napellus.
Mercurius solubilis.
Ferrum phosphoricum.
Hepar sulphur.
Sulphur.

39. Faz parte da sintomatologia característica de
Sulphur, exceto:
a.
b.
c.
d.

(X)
( )
( )
( )

e. (

Melhora estando quieto e parado.
Indolência; indiferença à coisas externas.
Piora pelo calor, tem grande desejo de ar livre.
Prurido que piora com o calor da cama ou do
banho.
) Convalescência prolongada; as feridas demora
para curar.

40. Além deste medicamento homeopático, apenas
Bryonia, Chamomilla, Hepar sulphuris e Sepia têm
desejo de mudança. O diagnóstico diferencial para
o sintoma “humor alternante” tem de ser feito, entre
outros medicamentos, com Aluminum, Belladonna,
Ferrum, Ignatia, Iodum, Lycopodium, Platina,
Salsaparilha, Sulphuricum acidum e Zincum. Vários
medicamentos também têm sintoma “descontente”,
dentre os quais Anacardium, Calcarea Phosphorica,
Mercurius, Natrium muriaticum e Sulphur.
É rabugento, como Medorrhinum e muitos outros
remédios, pragueja. Deseja viajar, como Calcarea
phosphorica, e também Carcinosinum, pode mesmo
ter loucura com anseio de viajar. No sintoma “obstinado, cabeça dura”, no qual constam Tuberculinum
e Carcinosinum, destaca-se Argentum Nitricum, e
também Aluminum, Belladonna, Calcarea carbonica,
Chamomilla, Nux vomica e Tarentula (idem, p. 787-8). A
diferenciação no sintoma “malicioso, mal-intencionado,
vingativo” tem de ser feita com Anacardium, e também com Arsenicum, Natrium muriaticum, Nux vomica
e Stramonium, e no “destrutivo”, principalmente com
Stramonium, Belladonna, Camphora, Cimex, Conium,
Cuprum, Hyosciamus, Nux vomica, Tarentula e Veratrum.
O medicamento em questão é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Thuya.
Psorinum.
Phosphorus.
Tuberculinum.
Kali sulphuratum.

41. Segundo bibliografias atualizadas, como os textos de Paulo Buss, Dinah Czeresnia, Lefevre, o sentido
de promoção de saúde tem sido modificado desde a
Conferência de Ottawa em 1986, e hoje ele está relacionado principalmente a:
Assinale a alternativa incorreta.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Cidadania.
Solidariedade.
Prevenção de doença.
Democracia.
Eqüidade.

.
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42. Os medicamentos Calcarea carbonica, Natrum
muriaticum, Nux vomica e Spigelia têm ansiedade
sobre o futuro em sua sintomatologia. São características que os diferenciam, respectivamente:
a. ( ) Avareza e desejo de doces e chocolate.
Humor variável; chora e ri com facilidade.
Irritabilidade, pior a contradição e melhor
caminhando ao ar livre. Otite media purulenta; incapacidade para reagir quando
agredido.
b. ( ) Remorso, sofre por fatos há muito passados.
Melhora à beira-mar e caminhando ao ar livre.
Agitação com confusão mental. Medo de
tomar iniciativas, câimbras em panturrilhas.
c. ( ) Constipação que piora o seu humor. Tristeza
que melhora com companhia, aversão a
estar só. Cólicas intestinais alternadas com
constipação.
d. ( ) Preocupa-se com bagatelas; tem aversão a
alimentos crus. Tristeza que melhora com
consolo. Intolerância à contradição; chora e
grita, se contrariado. Vertigem e náusea que
melhoram, respectivamente, com repouso e
ao ar fresco.
e. ( X ) Lentidão e desejo de ovos duros. Tristeza
profunda, silenciosa, que piora com o consolo.
Irritabilidade, agressividade, aversão ao ar
livre. Neuralgias agudas e paroxísticas, pior
pelo movimento e pela pressão, inclusive da
roupa; vertigem ao olhar para baixo.

43. O medicamento Gelsemium é popularmente
conhecido como:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Gladíolo.
Rosa da Sibéria.
Jasmim amarelo.
Alecrim dos pântanos.
Nenúfar amarelo.

44. Assinale as três características mais acentuadas de
Rhododendron:
a. (

b.

c.

d.

e.

45. Paciente com mastite durante o desmame, com
seios endurecidos, com dores agudas em pontada,
irradiando até as costas. Dentre os medicamentos
homeopáticos abaixo, o indicado é:
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
(X)
( )
( )
( )

Xanthoxylum.
Phellandrium.
Colibacillinum.
Mephitis mephitica.
Gnaphalium.

46. Assinale a alternativa correta.
São considerados valores normais de hemoglobina
e hematócrito para mulheres em idade adulta os
seguintes dados respectivamente:
a.
b.
c.
d.
e.

.

) Tristeza, cansaço de viver; constipação,
que piora o seu humor; predisposição a
hemorragias.
( ) Irritabilidade, especialmente pela manhã;
odor ácido, desagradável, em todo o corpo;
respiração difícil, com sibilos e tosse seca,
persistente.
( ) Intolerância a contradições, chora à menor
contrariedade; sonolência durante o dia, especialmente no início da manhã; coriza hialina,
pior com frio úmido.
( ) Grande excitação nervosa, com idéias fixas;
não tolera que o toquem; distensão abdominal após comer.
( X ) Nervoso, alterado, especialmente antes de
temporal; neuralgia ou reumatismo desencadeado pelo frio úmido e por mudanças
súbitas de tempo; inflamação dos testículos,
especialmente à direita.

( )
( )
(X)
( )
( )

10,0 e 30
11,0 e 35
13,0 e 42
16,0 e 36
18,0 e 52
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47. Na patogenesia de Helleborus album, destacam-se
os sintomas:
a. ( X ) Megalomania, insolência; prostração, debilidade, desmaios; cólicas intestinais violentas,
com fezes aguadas.
b. ( ) Alucinações de perseguição, desespero;
dificuldade para conciliar o sono, pesadelos;
menstruações abundantes e prolongadas.
c. ( ) Tristeza alternada com períodos de excessivo bom humor; inquietação, não consegue
repousar nem ficar quieto.
d. ( ) Insegurança, evita contato social; tem medo
de multidões; asma brônquica após conflito
familiar ou com amigos.
e. ( ) Inércia mental, sem iniciativa, não quer fazer
nada; dores musculares que aparecem e
desaparecem subitamente; eczema pruriginoso, intenso, que piora com o calor e com a
umidade.

50. São características do chamado modelo flexneriano que a organização do PROMED e agora,
PROSAÚDE tenta combater:
Assinale a alternativa incorreta.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Biologicismo.
Hospitalocentrismo.
Ideologia positivista.
Ênfase na atenção básica.
Fragmentação do conhecimento médico.

48. Na publicação do MS intitulada – doenças infecciosas e parasitárias- guia de bolso – são consideradas
três tendências em relação a doenças transmissíveis
no Brasil – declinante; com quadro de persistência e
emergentes ou reemergentes.
Considerando essa classificação, que doença, dentre
as citadas abaixo, podemos identificar como de caráter declinante?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Aids.
Sarampo.
Hepatites.
Tuberculose.
Dengue.

49. Assinale, entre as alternativas abaixo, qual não
corresponde aos princípios do SUS:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Equidade.
Universalidade.
Atenção integral a saúde.
Hierarquização do sistema.
Formação fragmentada de RH para saúde.

.
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