
Prezado(a) candidato(a): 
 
Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com 
traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta. 
 
 

Nº de Inscrição Nome 
 
 
 
 

 

 
 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA. 
 
 
 

 
 
QUESTÃO 01 
Sobre o nervo laríngeo recorrente, é CORRETO afirmar: 
 
a) À esquerda o nervo contorna a crossa da aorta e retorna à região cervical. 
b) As lesões mais comuns ocorrem quando o nervo relaciona-se com a artéria 

tireoidiana superior. 
c) À direita o nervo contorna o tronco da artéria pulmonar para retornar à 

região cervical. 
d) Em seu trajeto cervical descendente, acompanha as fibras do nervo 

acessório. 
 
QUESTÃO 02 
A tireóide lateral aberrante consiste de: 
a) Lateralização dos lobos tireoidianos decorrente de alteração na migração 

descendente da glândula durante o desenvolvimento embrionário. 
b) Ectopia glandular por agenesia do istmo. 
c) Bócio colóide multinodular. 
d) Metástase ganglionar de tumor tireoidiano. 

. 
QUESTÃO 03 
Em um paciente politraumatizado, sua avaliação inicial deve seguir uma rotina 
determinada pelas cinco primeiras letras do alfabeto. Na letra A, incluímos: 
 
a) A respiração. 
b) A avaliação do aparelho cardiovascular. 
c) As vias aéreas e a coluna cervical. 
d) A avaliação de lesões cutâneas com sangramento. 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS -  
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QUESTÃO 04 
 
No pós-operatório de tireoidectomia total, a hipocalcemia é indicativa de: 

 
a) Fome óssea pelo cálcio em pacientes com osteopenia. 
b) Excreção urinária de cálcio induzida por elevação do paratormônio. 
c) Hemodiluição causada pelo mixedema. 
d) Hipofunção transitória ou definitiva das glândulas Paratireóides.  
 
 
 
QUESTÃO 05 
 
Em relação às cefaléias, é INCORRETO afirmar: 
 
a) O eletroencefalograma no diagnóstico de doenças que causam cefaléia 

pode ser desprezado. 
b) A arteriografia é um exame sempre solicitado e necessário nos quadros de 

enxaqueca clássica. 
c) As radiografias de crânio são raramente úteis, podendo também ser 

desprezadas. 
d) A punção lombar diagnóstica deve ser efetuada em presença de casos 

agudos acompanhados de febre. 
 
 
 
QUESTÃO 06 
 
Em relação às febres, é INCORRETO afirmar: 
 
a) É uma elevação da temperatura corporal acima de 37,5º C. 
b) É comum que os pacientes febris apresentem dor e sensibilidade à 

palpação em áreas de lesões. 
c) Em adultos considera-se febre de origem indeterminada como uma afecção 

com mais de 6 (seis) semanas. 
d) Febre com sudorese noturna ocorre em casos de quadros inflamatórios 

crônicos. 
 
 
QUESTÃO 07 
 
São causas de edema, EXCETO: 
 
a) Obstruções no nível da circulação linfática. 
b) Lesões inflamatórias diversas. 
c) Doenças com lesões hepáticas parenquimatosas. 
d) Doenças prostáticas com obstrução urinária. 
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QUESTÃO 08 
 
Em relação às reações alérgicas graves, é INCORRETO afirmar: 
 
a) Reações anafilactóides são mediadas por IgE. 
b) A anafilaxia é uma reação aguda e generalizada. 
c) A pele é também afetada, sendo a urticária a manifestação mais freqüente. 
d) Podem ocorrer isquemia miocárdica e arritmias ventriculares. 
 
 
 
QUESTÃO 09 
 
CPS, 24 anos, nuligesta, vida sexual ativa com uso irregular de 
anticoncepcional oral de ultra-baixa dose, relatando atraso menstrual de 20 
dias. Em relação ao diagnóstico de gravidez, neste caso, é CORRETO afirmar: 
 
a) Será possível com dosagem de beta-hCG no soro, que se torna positivo 

mesmo antes de a paciente perceber o atraso menstrual. 
b) Somente será possível com o auxílio da ultra-sonografia pélvica 

transabdominal que identifica o saco gestacional e o embrião precocemente 
(3/4 semanas). 

c) É preciso esperar 30 dias de atraso menstrual para que o citotrofoblasto 
comece a produzir o hCG em quantidades detectáveis. 

d) O índice de falso positivo do beta-hCG é alto em pacientes usuárias de 
anticoncepcional oral. 

 
 
 
 
QUESTÃO 10 
 
São medicamentos que contra-indicam o aleitamento materno: 
 
a) Ergotamina, contraceptivos hormonais combinados e propranolol. 
b) Androgênios, sulfonamidas, hipoglicemiantes orais e metronidazol. 
c) Amiodarona, brometos, tetraciclinas e antitireoideanos (exceto propiltiuracil). 
d) Antimetabólitos, esteróides, diuréticose  preparações radioativas. 
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QUESTÃO 11 
 
Em relação ao uso dos contraceptivos hormonais combinados orais é 
CORRETO afirmar que: 
 
a) A propedêutica básica antes de se prescrever um contraceptivo hormonal 

deve incluir uma ecografia pélvica, exclusão de trombofilias, citologia 
oncótica e perfil lipídico. 

b) Estão contra-indicados em casos de distúrbios tromboembólicos, 
insuficência hepática, tabagistas acima de 35 anos, suspeita de gravidez, 
sangramento genital não-diagnosticado e câncer de mama. 

c) Os efeitos colaterais do seu componente estrogênico incluem: aumento do 
peso, redução da libido, fadiga, depressão, pele oleosa, hirsutismo, acne e 
aumento da incidência de doença inflamatória pélvica. 

d) Antibióticos como a rifampicina e griseofulvina tem sua eficácia reduzida 
pelos anticoncepcionais orais enquanto anticonvulsivantes e psicotrópicos 
têm sua ação potencializada pelos mesmos. 

 
QUESTÃO 12 
 
Em uma mulher cujos ciclos são anovulatórios, qual dos fenômenos abaixo  
NÃO está ocorrendo? 
 
a) Recrutamento e seleção do folículo dominante sob ação do hormônio 

folículo estimulante. 
b) Síntese estrogênica acompanhada de reconstrução e crescimento do 

endométrio, principalmente da sua camada funcional. 
c) Síntese estrogênica pelo folículo em desenvolvimento e conseqüente 

transformação secretora do endométrio. 
d) Reinício da meiose do oócito, liberação do 1º corpúsculo polar e 

transformação secretora do endométrio. 
 

QUESTÃO 13 
 
São considerações verdadeiras a respeito da asma brônquica, EXCETO. 

 

a) Os achados radiológicos na crise aguda são infiltrado intersticial peri-
brônquico, hiperinsuflação pulmonar, excepcionalmente atelectasias. 

b) O tratamento da asma objetiva-se diminuir ou eliminar fatores 
desencadeantes, controlar completamente os sintomas, permitir prática de 
esportes e evitar hospitalizações.  

c) Antígenos alimentares quase sempre desencadeiam crises. 
d) O tratamento inicial da crise deve ser feito primeiramente com 

broncodilatador. 
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QUESTÃO 14 

 

Sobre a infecção do trato urinário é correto afirmar, EXCETO: 

 

a) O coletor urinário deve ser trocado e a higiene refeita a cada 30 minutos 
até a criança urinar. 

b) O quadro clínico pode variar desde uma bacteriúria assintomática até um 
quadro grave de pielonefrite associada a sepse. 

c) A bacteriúria assintomática deve ser necessariamente tratada. 
d) Recomenda-se repetir a cultura de urina uma semana após a interrupção 

do tratamento. 
 
 
 
 
QUESTÃO 15 

 

São causas de insuficiência cardíaca por sobrecarga de pressão, EXCETO: 

 

a) Estenose aórtica. 
b) Comunicação interventricular. 
c) Hipertensão pulmonar. 
d) Coarctação de aorta. 

 

 
 
 
 
QUESTÃO 16 

 

Sobre a obesidade é correto afirmar, EXCETO: 

 

a) Os principais fatores de risco são: história familiar, sedentarismo, raça 
branca, mãe obesa e nível sócio econômico mais alto. 

b) A forma mais correta de avaliar a obesidade é pelo índice de massa 
corporal. 

c) A obesidade secundária é causada por exemplo pelo hipotireoidismo, 
ovário policístico e síndrome de Prader Willi. 

d) Uma dieta saudável tem em torno de 30% de calorias sob a forma de 
carboidratos complexos ou secundários. 
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QUESTÃO 17 
 
Considere os conceitos abaixo, utilizados em Saúde Pública: 
 
I- Caso autócne é aquele de doença que teve origem dentro dos limites 

geográficos de referência ou sob investigação. 
II- Caso confirmado é aquele de pessoa de quem foi isolado e identificado o 

agente etiológico ou de quem foram obtidas outras evidências laboratoriais 
da presença do agente etiológico; condicionado às regras estabelecidas 
pelo Ministério da Saúde. 

III- Caso secundário é o caso de uma doença transmissível, irrelevante para 
controle epidemiológico. 

IV- Caso-índice de uma determinada doença é o primeiro entre vários de 
natureza similar e epidemiologicamente relacionados. 

 
São CORRETAS as afirmativas: 
 
a) I, II e IV somente. 
b) I, II, III e IV. 
c) I e II somente. 
d) II, III e IV somente. 
 
QUESTÃO 18 
 
 Em relação à Dengue Clássica, podemos afirmar, EXCETO: 
 
a) A transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti e/ou 

por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa 
sadia. 

b) O diagnóstico é clinico e laboratorial nos primeiros casos e em seguida 
clínico-epidemiológico. 

c) Deve-se estabelecer o diagnóstico diferencial com gripe, rubéola e 
sarampo. 

d) Como medida de controle, devem-se manter ações continuadas de 
inspeções domiciliares, eliminação e tratamento de criadouros, com 
atividades de educação em saúde e mobilização social. 

 
QUESTÃO 19 
 
São doenças de notificação compulsória, em todo o território nacional, 
EXCETO: 
 
a) Febre reumática. 
b) Sarampo. 
c) Hanseníase. 
d) Poliomielite. 
 



 7 

 QUESTÃO 20 
 
O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS - conforme a 
Portaria/GM nº 399/06.Os estados/regiões/municípios devem  ter as seguintes 
prioridades pactuadas, EXCETO: 
 
a) Investimento no sistema hospitalar, aumentando a oferta de leitos 

hospitalares e de Unidades de Tratamento Intensivo. 
b) Redução da Mortalidade infantil e materna. 
c) Controle do câncer de colo de útero e da mama. 
d) Fortalecimento da atenção básica. 
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QUESTÃO 21 
 
O principio da similitude foi enunciado pela primeira vez na história da medicina 
numa obra de grande importância médica. Indique o nome deste livro: 
 
a)  “A Medicina da Experiência” 
b) “Um Novo Principio para o Homem” 
c) ”Corpus Hipocraticus” 
d) “Ensaio Sobre um Novo Principio para Determinar um Poder Curativo para 

as Drogas” 
 
 
 
QUESTÃO 22 
 
O Dia 21 de novembro é comemorado como o dia da Homeopatia no Brasil e 
refere-se: 
 
a) À data de nascimento de Samuel Hahnemann; 
b) À chegada do médico homeopata francês, Benoït Jules Mure ao Brasil. 
c) À data de publicação do Organon. 
d) À data de morte de Samuel Hahnemann. 
 
 
 
QUESTÃO 23 
 
Das obras citadas a seguir, qual NÃO foi escrita por Hahnemann: 
 
a) “A Arte da Experimentação” 
b) “Esculápio na Balança” 
c) “Efeitos do Café” 
d) “Valor dos Sistemas em Medicina” 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Homeopatia 
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QUESTÃO 24 
 
Estão de acordo com os conceitos hahnemannianos, EXCETO: 
 
a) As forças hostis da vida, em parte psíquicas, em parte físicas, ou também 

chamadas agentes nocivos mórbidos, possuem poder absoluto de alterar a 
saúde humana. 

b) Toda doença consiste somente em uma alteração mórbida dinâmica 
particular de nossa Força Vital. 

c) Em seu estado de saúde, o organismo humano parece ser influenciado 
mais eficazmente pelos medicamentos do que pelos estímulos mórbidos 
naturais, pois as doenças naturais se curam e se vencem com 
medicamentos adequados. 

d) As forças morbíficas artificiais têm poder absoluto de afetar a todo tempo e 
em todas as circunstancias o organismo vivo. 

 
QUESTÃO 25 
 
No que diz respeito às doenças mentais propriamente ditas (§210 a 230 do 
Organon), estão de acordo com o pensamento hahnemanniano, EXCETO: 
 
a) Na escolha do medicamento, o estado psíquico deve concorrer como um 

dos mais notáveis no conjunto característico dos sintomas. 
b) Advertências sérias e exortações amistosas agravam os sintomas da 

doença mental advinda de um mal físico e melhoram os sintomas da 
doença mental desenvolvida por falha da educação, maus hábitos, moral 
corrupta ou ignorância. 

c) Crises agudas de doença mental não devem ser tratadas de início com 
medicamentos antipsóricos. 

d) O estado psíquico do doente só algumas vezes é confiável para se 
determinar a escolha do medicamento. 

 
 
QUESTÃO 26 
 
A inoculação da pústula da “vacina bovina” (cowpox) na prevenção da varíola, 
realizada pela primeira vez por Jenner, em 1796, foi considerada por 
Hahnemann como exemplo do princípio: 
 
a) Isopático. 
b) Alopático. 
c) Homeopático. 
d) Enantiopático. 
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QUESTÃO 27 
 
Dos nomes citados, quem inicialmente foi convocado para desvalidar os 
experimentos de Hahnemann, mas após participar de várias experimentações 
tornou-se um ardoroso defensor da Homeopatia? 
 
a) Franz Hartmann 
b) Constantin Hering 
c) Boenninghausen 
d) Georg H. G.Jahr 
 
QUESTÃO 28 
 
Sobre as realizações de Benoit Mure, insigne discípulo de Hahnemann, pode-
se dizer, EXCETO: 
 
a) Fundou uma colônia socialista no sul do Brasil. 
b) Em 1844, fundou a Escola Homeopática do Rio de Janeiro. 
c) Juntamente com J.T. Kent foi o maior propagandista da Homeopatia nos 

Estados Unidos. 
d) Inventou uma máquina para o preparo em série de medicamentos 

homeopáticos. 
 
QUESTÃO 29 
 
Ao investigar o gênio epidêmico de uma epidemia de dengue, um médico 
homeopata chegou à conclusão de que o medicamento de escolha seria Arnica 
montana. Assinale a alternativa cujo quadro sintomático corresponda com a 
máxima similitude com o medicamento: 
 
a) Dor generalizada em toda a musculatura corporal como contusão, 

hipersensibilidade dolorosa ao toque, dor nos globos oculares, mal podendo 
movê-los, manchas violáceas disseminadas pelo corpo. 

b) Dor articular e generalizada, como se os ossos estivessem quebrados, pior 
ao menor movimento, melhora com o repouso, globos oculares doloridos, 
desejo ardente de água gelada durante a febre, sorvida em grandes 
quantidades, e fraqueza muscular intensa. 

c) Dor articular e generalizada, como se doessem os ossos, melhora pelo 
movimento e piora pelo repouso, dor nos globos oculares, ausência de sede 
durante a febre e vômitos biliosos durante a febre. 

d) Dor generalizada nas articulações e músculos, como se a musculatura 
estivesse contundida, grande prostração na febre, sensação de frio 
generalizado, palidez facial, sudorese fria, pele fria como gelo, cianose das 
unhas e mãos devido ao frio e desmaio. 
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QUESTÃO 30 
 
Um paciente procurou o consultório de homeopatia e relatou seus sintomas ao 
médico. Este, após estudos comparativos na matéria médica, prescreveu-lhe 
uma dose única de Thuja ocidentalis. Assinale a alternativa que representa o 
quadro da venereopatia apresentada pelo paciente: 
 
a) Lesão ulcerada na região entre a glande e o prepúcio. 
b) Intensa hiperemia da glande. 
c) Descamação no dorso do pênis. 
d) Tumoração semelhante a uma verruga na glande. 
 
QUESTÃO 31 
Das assertivas citadas, qual NÃO consta no Organon 6ª edição (§ 15 a 27). 
 
a) O sofrimento da “Dynamis” de tipo não material (força vital), animadora de 

nosso corpo, afetada morbidamente no interior invisível e o conjunto dos 
sintomas exteriormente observáveis constituem um todo e uma única e 
mesma realidade. 

b) Uma afecção dinâmica mais forte é extinta de maneira duradoura no 
organismo vivo por outra bem mais fraca, desde que esta seja muito 
semelhante àquela em sua manifestação. 

c) A capacidade curativa dos medicamentos baseia-se nos seus sintomas 
semelhantes aos da doença e superiores a ela em força. 

d) O artista da cura simplesmente deve tomar a essência dos sintomas a fim 
de afastar e aniquilar a alteração interna, isto é, a afecção interna do 
princípio vital. 

 
QUESTÃO 32 
Em relação ao prognóstico nas doenças crônicas, é correto afirmar com 
Hahnemann, EXCETO: 
 
a) Acaso ocorra uma doença epidêmica (miasma agudo) durante o tratamento 

de uma doença crônica, este poderá ser interrompido para se tratar a 
doença emergente e continuará interrompido até a cura daquela. 

b) A única exceção permissível para uma repetição imediata do mesmo 
medicamento é quando a dose de um remédio bem escolhido e adequado 
tiver feito algo a título de começo de uma melhora, mas sua ação tiver 
cessado rápido demais e a cura não prosseguir mais adiante. 

c) Agravações homeopáticas que ocorrem após um período relativamente 
longo de melhora, como se fossem flutuações ondulantes, devem ser 
antidotadas, pois elas são um sinal inequívoco de perigo à integridade vital 
do doente. 

d) Quando uma grande e surpreendente melhora de um grande transtorno 
insidioso segue-se imediatamente à primeira dose de um medicamento, 
levanta-se justificadamente a grande suspeita de que o remédio só tenha 
atuado paliativamente. 
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QUESTÃO 33 
Entre os homeopatas citados, qual contribuiu para a experimentação 
genuinamente brasileira? 
 
a) James Tyler Kent 
b) Constantin Hering 
c) Benoit Jules Mure; 
d) J. Henry Allen 
 
QUESTÃO 34 
 
Ainda com respeito à experimentação patogenésica, está de acordo com a 
técnica hahnemanniana, EXCETO: 
 
a) As idiossincrasias são constituições particulares que, quando provocadas 

pelo medicamento, produzem sintomas com mais freqüência. 
b) As auto-experimentações são as melhores. 
c) O retorno de sintomas antigos deve ser registrado, pois embora pertençam 

ao experimentador, foi provocado pelo medicamento. 
d) Os efeitos alternantes dos medicamentos não devem ser confundidos com 

os efeitos da reação secundária. 
 
QUESTÃO 35 
Marque a proposição que NÃO está de acordo com a teoria geral dos miasmas 
crônicos: 
 
a) Segundo Processo Sanchez Ortega, Psora corresponde à característica do 

defeito, Sycosis do excesso e Syphilis da perversão. 
b) Pablo Paschero relaciona a Psora à neurose de angustia. 
c) Segundo Kent, a Syphilis e a Sycosis são resultados de uma ação enquanto 

a Psora é uma condição anterior à ação, isto é, ao pensamento e a vontade. 
d) Para Hahnemann Psora é a mais nova enfermidade que existe, apareceu 

na Europa depois que os homens se aglomeraram em cidades; 
 
QUESTÃO 36 
 
Marque a alternativa INCORRETA: 
 
a) O tratamento de reposição hormonal, após a menopausa, é um método 

isopático. 
b) A tautopatia consiste no método terapêutico que emprega, para curar uma 

doença causada por um medicamento, o próprio medicamento em doses 
atenuadas. 

c) O uso de antitérmico para combater a febre é um método estritamente 
enantiopático. 

d) O termo “Alopatia” foi criado por Hahneman para designar a velha escola, 
diferenciando-a da Homeopatia. 
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QUESTÃO 37 
 
Criança com quadro recorrente de sinusite e otite toda vez que se resfria. Tanto 
o quadro de otite como o de sinusite acomete mais o lado direito e se 
apresenta com dor aguda, muito intensa. A criança delira na febre com a face 
muito vermelha e olhos brilhantes. 
 
Em relação ao caso citado, escolha o medicamento MAIS SEMELHANTE : 
 
a) Sépia 
b) Belladonna 
c) Staphisagria 
d) Chamomilla 
 
QUESTÃO 38 
 
Agravação pelo frio úmido é um “sintoma chave” ou “key note” de: 
 
a) Sulphur 
b) Ignatia 
c) Dulcamara 
d) Veratrum album 
 
QUESTÃO 39 
 
Está de acordo com a prática experimental hahnemanniana, EXCETO: 
 
a) Durante a ação secundária, o princípio vital está totalmente subjugado à 

força medicamentosa. 
b) No uso de doses moderadas ou pequenas, a força vital reage somente com 

uma ação secundária mínima, necessária para restabelecer o estado 
normal de saúde. 

c) Somente com o uso de medicamentos narcóticos, após a ação primária dos 
mesmos, mesmo com doses experimentais moderadas, observa-se uma 
maior excitabilidade da reação secundária. 

d) Os chamados efeitos alternantes são na realidade paroxismos da ação 
primária e não uma verdadeira reação secundária. 
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QUESTÃO 40 
Com respeito às doses homeopáticas, está de acordo com a técnica 
hahnemanniana: 
 
a) A administração de doses repetidas e inalteradas do mesmo medicamento 

raramente traz inconvenientes ao processo da cura. 
b) A escala cinqüenta milesimal, por ser de difícil preparação, nunca foi 

efetivada pelo seu idealizador. 
c) Hahnemann preconizava somente as baixas dinamizações devido ao limite 

de Avogadro. 
d) Ao repetir a dose, nunca administrar a solução sem modificá-la em seu grau 

de potência, mediante sucussões convenientemente vigorosas a cada 
tomada. 

 
QUESTÃO 41 
A escala de Korsakov preconiza o uso de: 
 
a) vários frascos somente até a 6ª diluição. 
b) vários frascos até a 12ª diluição. 
c) vários frascos até a 30ª diluição. 
d) um único frasco para todas as diluições. 
 
QUESTÃO 42 
 
Nos § 275 e 276, Hahnemann trata do efeito da dose e a dinamização do 
medicamento na saúde do doente. Marque a afirmativa CORRETA: 
 
a) Doses excessivas de um medicamento serão tanto mais prejudicial quanto 

mais for à homeopaticidade e quanto menor for a potencia escolhida. 
b) Doses demasiadamente intensas de um medicamento homeopático, 

corretamente escolhido, dadas repetidas vezes, via de regra, não causam 
danos à saúde. 

c) Muito raramente, a repetição de doses homeopaticamente escolhidas, põe 
em perigo de vida o doente ou torna sua doença incurável. 

d) A conveniência de um medicamento para um caso dado de doença se 
baseia não apenas em sua escolha homeopática acertada, mas também na 
grandeza da dose. 

 
QUESTÃO 43 
 
Miasma agudo segundo Hahnemann se enquadra nas seguintes enfermidades, 
EXCETO: 
 
a) Apendicite. 
b) Caxumba. 
c) Dengue. 
d) Varíola. 
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QUESTÃO 44 
 
Paciente do sexo feminino, casada, 40 anos, queixa de muita depressão, 
fazendo uso de fluoxetina de alguns anos para cá. Sempre se encontra em um 
profundo estado melancólico, com desejo de isolamento. Alem disso relata ser 
uma pessoa afetivamente fria, rude e muito franca no trato com os 
semelhantes. Também não tem a digestão muito boa, não tolera alimentos 
gordurosos, nem o cheiro. 
 
Assinale o medicamento ADEQUADO  para o caso citado: 
 
a) Silicea terra. 
b) Sépia. 
c) Pulsatilla. 
d) Lycopodim clavatum. 
 
QUESTÃO 45 
 
Temperamento dócil, submissão e solicitude, choro fácil, intolerância á 
desorganização, perfeccionista com seus afazeres, sensação de pêlo na 
língua.   Os sintomas acima remetem ao seguinte medicamento: 
 
a) Nux vomica. 
b) Silicea terra. 
c) Ignatia amara. 
d) Phosphorus. 
 
QUESTÃO 46 
 
Criança de dez anos de idade é trazida ao consultório e a mãe faz o seguinte 
relato: desde o segundo ano de vida, vem tendo quadro de otite recorrente e 
nos últimos anos apareceu uma otorréia crônica resistente ao tratamento 
convencional. É sempre no ouvido esquerdo com corrimento fétido como 
salmoura ou peixe marinho.   Assinale o medicamento de maior similitude : 
 
a) Tellurium. 
b) Hepar sulphur. 
c) Thuja occidentalis. 
d) Calcarea carbonica. 
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QUESTÃO 47 
 
Num surto de cólera em determinada população, os indivíduos doentes 
apresentam os seguintes sintomas: febre, sede insaciável com ingestão de 
água em grandes quantidades, sorvidas com grande freqüência, diarréia 
profusa com sudorese, fezes aquosas, como água de arroz, cólica violenta, pior 
à noite, além de grande sensação de debilidade, frio intenso generalizado e 
desmaios.   Assinale o medicamento de maior similitude  para o quadro acima: 
 
a) Eupatorium perfoliatum. 
b) Staphisagria. 
c) Veratrum álbum. 
d) Lachesis. 
 
QUESTÃO 48 
 
No prefacio as “Doenças Crônicas” – “Relativo à Parte Técnica da 
Homeopatia”, Hahnemann faz algumas recomendações ao uso externo das 
soluções dinamizadas.  Assinale a alternativa que NÃO corresponde com as 
observações do autor: 
 
a) A área friccionada deverá sempre estar livre de transtornos cutâneos. 
b) Só será utilizada a solução do medicamento que demonstrou ter sido útil ao 

tratamento. 
c) Esta modalidade de procedimento demonstrou ser extraordinariamente 

curativa e seguida pelos mais surpreendentes bons efeitos, sendo o 
medicamento ingerido internamente e ao mesmo tempo friccionado 
externamente sobre a pele. 

d) Ter-se-á sempre o cuidado de se friccionar a solução em áreas 
comprometidas com lesões cutâneas. 

 
QUESTÃO 49 
 
Cansaço e muita debilidade que se acentua ou aparece pelo menor esforço 
físico ou mental e pela exposição prolongada ao sol de verão. Antipatia a 
certas pessoas da família, chegando até a aversão. Grande sensibilidade a 
música,  que agrava os sintomas mentais e físicos.   
 
Os sintomas acima citados PERTENCEM à patogenesia do seguinte 
medicamento: 
 
a) Natrium carbonicum. 
b) Silicea. 
c) Thuja occidentalis. 
d) Lachesis. 
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QUESTÃO 50 
 
Criança com quadro clínico de vômitos sucessivos e febre, que começou de 
madrugada. Ademais, apresenta sede intensa, bebendo em grandes 
quantidades por vez, mas, assim que acaba de beber, vomita toda a água 
ingerida. Também exige que a água esteja gelada. A mãe relata que criança é 
muito afetuosa, dócil, tímida e medrosa; tem muito medo da noite, medos 
imaginários e também de coisas reais, como tempestade e relâmpagos. 
 
O melhor símile  para o quadro é: 
 
a) Ipecacuanha. 
b) Phosphorus. 
c) Nux vomica. 
d) Chamomilla. 
 
QUESTÃO 51 
 
Criança com quadro de tonsilite recorrente, sempre com sensação dolorosa do 
lado direito. É de temperamento tímido, insegura na relação com colegas na 
escola, mas extremamente autoritária e exigente com os pais e irmãos. Tem 
uma constipação intestinal crônica, com muita flatulência encarcerada. 
 
Marque o medicamento adequado  para o caso citado: 
 
a) Argentum nitricum. 
b) Lycopodium clavatum. 
c) Calcarea carbônica. 
d) Gelsemium. 
 
QUESTÃO 52 
 
As proposições a seguir estão plenamente de acordo com arte homeopática 
hahnemanniana, EXCETO: 
 
a) Encontram-se no Organon de Hahnemann três parágrafos dedicados 

exclusivamente à técnica dos passes de magnetismo animal ou 
mesmerismo. 

b) Hahnemann também utilizava a olfação e a inalação através da boca para 
administrar seus medicamentos. 

c) Hahnemann foi rigorosamente avesso aos sistemas médicos e ao 
misticismo vigente na medicina de sua época. 

d) O autor da Homeopatia não aderiu ao mesmerismo de sua época. 
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QUESTÃO 53 
 
Na sua obra “Los Miasmas Cronicos, Psora y Pseudopsora”, J. H. Allen faz 
uma análise filosófica da teoria dos miasmas de Hahnemann. 
 
Assinale a proposição que NÃO está de acordo com o pensamento deste 
autor: 
 
a) O miasma psórico raramente ou nunca se combina com os miasmas 

venéreos. 
b) A ação da Psora é tão universal e afeta em forma tão generalizada toda a 

vida organizada que quase não há um só indivíduo que não esteja afetado 
por ela. Nem a vida vegetal está livre dela porque a vemos numa folha 
deformada, caída e moribunda. 

c) A Sycosis e a Syphilis estão especificamente combinados com a Psora. 
d) O miasma psórico produz uma perturbação funcional no organismo, sendo 

os transtornos estruturais dos tecidos uma característica dos miasmas 
venéreos. 

 
 
 
 
 
QUESTÃO 54 
 
Paciente do sexo masculino queixa-se de dores generalizadas e migratórias 
nas articulações, que se agravam ao começar a se movimentar e pelo calor, 
mas melhoram com o continuar do movimento, melhoram pelo frio local e 
emlugares frescos. 
 
Escolha o medicamento mais provável  para o caso citado: 
 
a) Lachesis. 
b) Sépia. 
c) Rhus toxicodendron. 
d) Pulsatilla 
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QUESTÃO 55 
 
Estão de acordo com o pensamento de Hahnemann em relação às mudanças 
súbitas de medicamentos antipsóricos durante o tratamento de uma doença 
crônica, EXCETO: 
 
a) Isso acontece porque o médico não selecionou bem nem um nem outro 

medicamento e não fez uma investigação adequada dos sintomas 
predominantes antes de prescrever um novo remédio. 

b) Este é um erro freqüente em que incorre todo médico homeopata frente a 
casos urgentes de doenças crônicas, mas ainda mais freqüente quando se 
tem pressa excessiva em doenças agudas, principalmente quando o doente 
é uma pessoa muito querida. 

c) Isso raramente acontece, posto que a primeira prescrição antipsórica é 
sempre exitosa. 

d) O paciente pode entrar num estado de irritação em que nenhum 
medicamento atua ou demonstra algum efeito. 

 
 
 
 
QUESTÃO 56 
 
No processo da cura, é INCORRETO afirmar que: 
 
a) O desaparecimento dos sintomas se dá na ordem inversa do seu 

aparecimento. 
b) Podem reaparecer sintomas antigos. 
c) Ele se dá de cima para baixo. 
d) Os sintomas têm direção centrifuga e para os órgãos mais nobres. 
 
 
 
 
QUESTÃO 57 
 
O primeiro Repertório de sintomas homeopáticos foi publicado em 1830 por um 
eminente discípulo de Hahnemann. Assinale o nome deste homeopata: 
 
a) Boenninghausen 
b) Jahr 
c) Kent 
d) Eizayaga 
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QUESTÃO 58 
 
Os sintomas do Repertório de Kent apresentam-se segundo um critério 
quantitativo que se aplica aos sintomas mentais, gerais e particulares. Assinale 
a alternativa que NÃO corresponde a este critério: 
 
a) Ao Grau I pertence o sintoma registrado pela maioria dos 

experimentadores, confirmado em diferentes grupos de experiências e 
comprovado na clínica.  O sintoma está grafado em negrito e confere valor 
3 ao medicamento. 

b) Ao Grau II pertence o sintoma registrado por uma parte dos 
experimentadores e comprovado na clínica. O sintoma está grafado em 
caracteres egípcios e confere valor 2 ao medicamento. 

c) Ao Grau III pertence o sintoma registrado por um ou raros 
experimentadores e aguarda comprovação clínica. O sintoma está grafado 
em letras romanas e confere ao medicamento o valor 1. 

d) Ao Grau II pertence o sintoma registrado por uma parte dos 
experimentadores e comprovado na clínica. O sintoma está grafado em 
letras romanas e confere ao medicamento o valor 2. 

 
QUESTÃO 59 
 
Em sua obra “Filosofia Homeopática” lição XVI, Kent relata que o uso repetido 
de doses homeopaticamente bem selecionadas, após ter dado o suficiente 
para a cura, pode ocorrer o envenenamento do paciente, ou melhor, o paciente 
fica impregnado do miasma do medicamento. 
 
Assinale a proposição que indique a condição  para que tal fenômeno possa 
ocorrer: 
 
a) Nos pacientes chamados hipersensíveis. 
b) Nos pacientes com Força Vital extremamente débil. 
c) Nos pacientes hipocondríacos. 
d) Nos pacientes de temperamento bilioso. 
 
QUESTÃO 60 
 
A principal razão que levou Hahnemann a pesquisar a natureza das Doenças 
Crônicas foi: 
 
a) A total ineficácia do tratamento homeopático. 
b) A recidiva dos sintomas após o uso bem sucedido do medicamento 

homeopático por mais bem escolhido ele fosse. 
c) A ocorrência das agravações após a dose do medicamento. 
d) O aparecimento da Psora na Europa. 
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QUESTÃO 61 
 
Os § 73 e 77 da 6ª ed. do Organon tratam de algumas influencias prejudiciais 
ou doenças evitáveis como o abuso de bebidas ou alimentos nocivos, vícios e 
excessos de toda sorte, resfriamentos ou aquecimentos, excitações psíquicas, 
emoções, exposição aos lugares insalubres ou situações que suprimem as 
necessidades básicas da vida. 
 
Está de acordo com pensamento do autor, EXCETO: 
 
a) Estas doenças cessam espontaneamente desde que não estejam 

complicadas com um miasma crônico. 
b) Não podem ser chamadas de doenças crônicas. 
c) Quando acarretam estados agudos são, na maioria das vezes, explosões 

passageiras da psora latente que retorna espontaneamente ao seu estado 
de adormecimento, se as doenças agudas não forem muito violentas e se 
foram prontamente afastadas. 

d) Estas situações nocivas jamais provocam os estados agudos. 
 
QUESTÃO 62 
 
A teoria miasmática tem produzido diferentes interpretações e apreciações 
sobre a especificidade dos medicamentos. Para Hahnemann, o antipsórico por 
excelência é Sulphur. Para o eminente homeopata mexicano, Processo 
Sanchez Ortega, o antipsórico por excelência é: 
 
a) Nitricum acidum. 
b) Lycopodium. 
c) Calcarea carbonica. 
d) Silicea terra. 
 
QUESTÃO 63 
 
Indivíduo extremante laborioso e produtivo queixa-se de dor em pequenas 
articulações das mãos e tornozelos, pelos mínimos esforços ou fadiga. Os 
sintomas apresentam-se mais do lado direito do corpo, acometendo 
principalmente as articulações do dedo indicador direito. O melhor símile  para 
este quadro é: 
 
a) Actaea spicata. 
b) Rhus tox. 
c) Ruta graveolens. 
d) Rododendron. 
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QUESTÃO 64 
 
Mãe relata que a criança é muito sensível a viagens, apresentando quadro de 
enjôo com muita palidez e vômito mesmo em percursos curtos na cidade, 
quando a família passeia de carro. Dos medicamentos citados o mais indicado  
para o quadro de cinetose é: 
 
a) Nux vomica. 
b) Cocculus indicus. 
c) Sepia sucus. 
d) Argentum nitricum. 
 
QUESTÃO 65 
 
No traumatismo crânio-encefálico ou transtornos por este acidente, o 
medicamento de escolha  é: 
 
a) Arnica montana. 
b) Rododendron. 
c) Natrium muriaticum. 
d) Natrium sulphuricum. 
 
QUESTÃO 66 
 
Paciente reumático que sofre com o frio úmido com agravações importantes do 
quadro álgico antes e durante os dias chuvosos. Também é um indivíduo muito 
sensível às tempestades, ficando muito irritado e medroso antes de 
tempestades. Sua esposa acrescenta que ele tem muito medo de relâmpagos. 
O melhor símile  para o quadro acima é: 
 
a) Rhododendron. 
b) Phosphorus. 
c) Silicea. 
d) Sépia. 
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QUESTÃO 67 
 
Logo após uma cirurgia de correção de pálpebras, a paciente passou a sentir 
muita dor na região dos cortes cirúrgicos, com muita hemorragia intra-tecidual. 
O oftalmologista cirurgião reavaliou o quadro e garantiu para a paciente que 
não havia nada de errado, que ela deveria, então, usar antiinflamatório por um 
período determinado. Não obtendo melhora do quadro, voltou ao cirurgião que, 
já impaciente com seus telefonemas, tratou-a com rudeza. A paciente ouviu 
calada o destrato do médico e passou a se sentir muito mal moralmente, 
procurou outro oftalmologista, que também lhe garantiu que tudo estava 
conforme o esperado. A partir de então, começou a sentir muita irritação na 
cicatriz cirúrgica, sempre remoendo mágoas do seu médico, arrependida de ter 
feito a cirurgia. 
 
Assinale o item que contenha as duas medicações mais adequadas para o 
quadro citado: 
 
a) Sulphur e Arnica montana. 
b) Staphisagria e Argentum nitricum. 
c) Argentum nitricum e Ignatia amara. 
d) Staphisagria e Arnica montana; 
 
QUESTÃO 68 
 
Segundo Martinez, o uso dos frascos de vidro cor caramelo-escuro para o 
acondicionamento dos medicamentos homeopáticos se justifica pelos 
seguintes motivos, EXCETO: 
 
a) Detêm os raios ultravioletas. 
b) Detêm os raios infravermelhos. 
c) São mais aceitos pelo publico homeopatizado. 
d) São mais comuns e econômicos. 
 
QUESTÃO 69 
 
As proposições seguintes estão de acordo com a lei biológica de Arndt-Schultz, 
EXCETO: 
 
a) Excitações médias aumentam a atividade vital. 
b) Excitações fracas são indiferentes à atividade vital. 
c) Excitações fortes deprimem a atividade vital. 
d) Excitações exageradas anulam a atividade vital. 
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QUESTÃO 70 
 
A escala centesimal hahnemanniana é também chamada de: 
 
a) Método dos frascos separados. 
b) Método do frasco único. 
c) Cinqüenta milesimal. 
d) Dinamização por fluxo contínuo. 
 

 
 
 

ATENÇÃO: 
 
COM SUA LETRA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO 
RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTAS, A 
SEGUINTE FRASE: 
 
 
“A crescente incorporação de tecnologia médica e as novas demandas sociais 
têm estimulado crescente debate filosófico em torno de problemas de ética 
prática que não mais encontram respostas no âmbito do modelo ético 
hipocrático." 
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