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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31

Um dos princípios filosóficos da homeopatia hahnemanniana é o
uso de medicamento único. Acerca dessa prática da homeopatia,
assinale a opção correta.
A Como o tratamento homeopático caracteriza-se por ser lento e
prolongado, o uso do medicamento único justifica-se pelos
níveis progressivamente mais profundos de sua atuação.
B Segundo a lei da homeopaticidade, deve haver uma analogia de
sintomas dinâmicos e não de tecidos, o que permite que o uso
de medicamento único esteja de acordo com as leis de cura.
C O princípio do uso de medicamento único foi adotado por
Hahnemann a partir das observações de Kent sobre novas
patogenesias.
D A lei da similitude somente pode ser observada com o uso do
medicamento único.
E O uso de medicamento único é conduta obrigatória quando se
usam doses mínimas.
QUESTÃO 32

As observações prognósticas dizem respeito às reações do
organismo em face da atuação do medicamento homeopático após
sua primeira prescrição. A respeito desse assunto, assinale a opção
correta.
A As observações prognósticas dizem respeito à prescrição
somente do medicamento similimum.
B O diagnóstico nosológico é necessário para a definição do
prognóstico clínico-dinâmico nos casos de doenças que
acometem órgãos vitais.
C O prognóstico clínico-dinâmico aplica-se às enfermidades
crônicas, mas não às agudas.
D O diagnóstico nosológico é necessário para a definição do
prognóstico clínico-dinâmico.
E A rápida agravação homeopática é observada em casos
funcionais.
QUESTÃO 33

Considere que um paciente, após a prescrição de uma dose única de
um medicamento homeopático na 200 CH, tenha sofrido a
agravação rápida e forte dos sintomas, seguida de rápida melhora.
Nessa situação, de acordo com as observações prognósticas de J. T.
Kent,
A a reação ocorrida é observada, geralmente, em crianças e
adultos jovens.
B a reação ocorrida é observada apenas nos casos agudos.
C trata-se de um caso sem lesões estruturais em órgãos vitais.
D a elevada potência do medicamento determinou o ritmo de
agravação e melhora dos sintomas.
E a evolução ocorrida corresponde à primeira observação
prognóstica de Kent.

QUESTÃO 34

Com relação à conduta médica a ser adotada na anamnese
homeopática, assinale a opção correta.
A Sempre que possível, o médico deve optar por fazer perguntas
indiretas ao paciente.
B O relato espontâneo do paciente deve ser evitado, pois
mediante esse tipo de relato, o paciente pode abordar assuntos
não pertinentes à sua queixa principal.
C Em consulta homeopática, os dados mais confiáveis referem-se
aos descritos por familiares ou pessoas próximas.
D Informações a respeito de hábitos e condução de vida do
paciente são secundárias, sendo utilizadas apenas
eventualmente.
E Das informações colhidas para a escolha do medicamento
ideal, as mais precisas são as obtidas por relato dirigido.
QUESTÃO 35

A prática da homeopatia confirma a ideia de que, até que
o médico não tenha formulado uma visão clínica total de seu
paciente e percebido a unidade que constitui o núcleo mórbido que
deve curar, ele não poderá controlar a cura.
T. P. Paschero (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência, assinale a opção correta
acerca da matéria médica homeopática.
A O tratamento de doença local com medicamento similar, e não
com o similimum, é apenas uma medida de paliação.
B A única exceção à prescrição pelos sintomas característicos
individualizantes é a prescrição por key note, que, quando
identificado, deve nortear isoladamente a escolha do
medicamento similimum.
C Mediante a observação clínica constatou-se que as
enfermidades que se sucedem na vida de um enfermo são
episódios separados correspondentes a estados diatésicos
distintos.
D Os episódios agudos que o indivíduo acusa em sua história
biopatográfica são entidades independentes de sua
predisposição de terreno.
E A compreensão de um caso limita-se ao estabelecimento de um
quadro característico composto pelos sintomas mentais, não
abrangendo os sintomas gerais.
QUESTÃO 36

No que se refere à patogenesia, assinale a opção correta.
A Nas matérias médicas clínicas são descritos com fidelidade os
sintomas relatados pelos experimentadores de
uma patogenesia.
B O objetivo das patogenesias é a produção de enfermidades
artificiais para a observação dos sintomas e a aplicação das
substâncias em estados semelhantes de perturbação natural.
C As patogenesias são sintomas descritos em tratados de
toxicologia, nos quais são registrados os efeitos de substâncias
tóxicas no organismo.
D As patogenesias são realizadas invariavelmente com
substâncias ponderais em doses terapêuticas.
E As patogenesias são achados ocasionais de sintomas relatados
por pesquisadores intoxicados acidentalmente.
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QUESTÃO 37

A constatação da evolução de uma doença em direção à cura
seguida da interrupção repentina da melhora caracteriza caso
A de quadro agudo.
B funcional, em que não houve lesão em órgãos vitais.
C incurável.
D em que o paciente pode estar sob a influência de um fator
externo.
E em que a cura não será atingida.
QUESTÃO 38

Hahnemann estabeleceu as bases filosóficas da homeopatia segundo
uma visão antropológica do homem referendada pelo vitalismo, que
compreende
A a cura das doenças pela vis medicatrix-naturae.
B a existência de um princípio vivificador gerador e formativo,
organizador e mantenedor das propriedades mecânicoquímicas do homem, denominado de anima vegetativosensitiva-motora.
C as bases estabelecidas pela medicina alopática, no que se refere
à compreensão das doenças psicossomáticas.
D o binômio saúde-doença como um fator, basicamente, de
caráter genético-familiar.
E as leis das signaturas de Paracelso.
Texto para as questões 39 e 40
Marcos, com oito anos de idade, foi atendido em clínica
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QUESTÃO 39

Acerca da evolução do caso clínico de Marcos, assinale a opção
correta
A De acordo com as observações prognósticas de Kent, a boa
evolução do paciente pressupõe a inexistência de uma
enfermidade orgânica marcada que pudesse alterar
significativamente a força vital.
B O ritmo dessa evolução relaciona-se, principalmente, ao fato
de o paciente ser uma criança.
C A evolução desse caso relaciona-se à quinta observação
prognóstica de Kent.
D A rápida melhora do quadro deve-se à prescrição,
especificamente, para os sintomas físicos.
E Em se tratando de um caso agudo, as respostas serão mais
efetivas com uso de doses únicas.
QUESTÃO 40

A respeito da evolução do caso clínico de João após o uso do
medicamento homeopático, assinale a opção correta.
A Houve exacerbação dos sintomas patogenéticos, ou seja, dos
sintomas do medicamento.
B Trata-se de uma evolução relacionada à primeira observação
prognóstica de Kent.
C Em face da evolução do caso, é correto concluir que houve
uma primeira prescrição, uma vez que o caso foi mobilizado
após o uso do medicamento.
D Embora, em caso de gêmeos, seja possível prescrever o mesmo
medicamento para quadros clínicos com o mesmo diagnóstico,
nesse caso, possivelmente, a potência indicada a um irmão não
foi adequada ao outro.
E O medicamento receitado, provavelmente, não era o mais
indicado para o caso.
QUESTÃO 41

médica apresentando febre alta, falta de apetite, dor de garganta,
exantema disseminado por todo o corpo e adenomegalia cervical
bilateral com gânglios dolorosos à palpação. Apesar do quadro, a
criança apresentou-se cooperativa ao exame e, durante toda a
consulta, brincou com um quebra-cabeça. Ele respondeu às
perguntas que lhe foram formuladas. Foi prescrito um medicamento
homeopático, em dose única na 12 CH, com a orientação de retorno
ao consultório após 48 horas. Passadas 24 horas do uso da
medicação, a mãe ligou para o médico informando-lhe que Marcos
estava muito melhor, alimentando-se bem e com desparecimento de
80% dos sintomas que apresentara. Após 12 horas do uso da
medicação, a criança apresentou-se totalmente recuperada, mas seu
irmão gêmeo, João, iniciou quadro clínico semelhante,
apresentando-se bastante irritado e choroso. A mãe das crianças,
então, repetiu, para João, o mesmo medicamento dado a Marcos, na
mesma dose prescrita. Após 24 horas João apresentou piora dos
sintomas clínicos, mostrando-se muito irritado e choroso, João
pedia coisas a todo o momento para, em seguida, recusá-las. Estas
reações foram observadas em João enquanto ele adoecia.

O movimento dos sintomas, após a dose de medicamento
homeopático, inicia-se com manifestações que são peculiares ao
binômio medicamento-paciente, na medida do grau de
comprometimento relacionado ao diagnóstico nosológico. Com
relação a esse assunto, assinale a opção correta.
A No processo de cura, os sintomas, sob o estímulo de
medicamento adequado, devem ter direção centrípeta.
B Deve-se orientar o paciente a observar o aparecimento de febre
após o uso do medicamento, pois a alteração da temperatura
define mau prognóstico.
C O movimento dos sintomas torna-se evidente desde os
primeiros momentos de ação dos medicamentos, de modo que,
para o prognóstico, deve-se prever o incômodo e a agravação
dos sintomas.
D As manifestações peculiares ao binômio medicamentopaciente, no sentido da cura, sempre serão evidentes após
algumas doses de medicamento adequado, dado o efeito
cumulativo em relação às doses infinitesimais.
E O processo de cura em homeopatia é dinâmico e os primeiros
efeitos podem ser muito subjetivos, não se devendo apenas
constatar os fenômenos relacionados à nosologia.
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QUESTÃO 42
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QUESTÃO 45

A lei dos semelhantes é um dos princípios básicos da homeopatia
que norteiam as prescrições dos medicamentos indicados, após um
estudo detalhado e individualizado para o caso. Acerca desse
assunto, assinale a opção correta.

A experimentação patogenética dos medicamentos é a arte de
determinar, por meio dos ensaios realizados sobre o organismo
vivo, a enfermidade medicinal que um determinado agente pode
provocar. Acerca dessa matéria, assinale a opção correta.

A Não se deve utilizar medicamentos homeopáticos caso sejam
consideradas somente as indicações específicas.
B Mesmo em epidemias, devem-se utilizar medicamentos
distintos para cada paciente.
C A lei dos semelhantes tem sido progressivamente substituída
pela lei das identidades.
D Entre os princípios básicos da homeopatia incluem-se
medicamento único, experimentação de doses tóxicas no
homem sadio, doses mínimas.
E As exceções à norma são as queixas de resfriados leves, para
as quais se deve prescrever dulcamara; lesões traumáticas, para
as quais se deve prescrever arnica; e o uso de bebidas à base de
cafeína, para o qual se deve prescrever nux vomica.

A A primeira patogenesia realizada por Hahnemann foi de
arsenicum album.
B Os sintomas das predisposições particulares preexistentes nos
experimentadores devem somar-se ao registro dos sintomas
patogenéticos.
C O homem são não é compreendido pela experimentação
patogenética.
D Hahnemann estudou os efeitos positivos ou patogenéticos dos
medicamentos e estes efeitos em indivíduos doentes.
E O homem são designado por Hahnemann refere-se ao paciente
curado por ele em suas experimentações.

QUESTÃO 43

De acordo com a observação prognóstica de Kent sobre o
reaparecimento de sintomas antigos,
A os sintomas antigos que reaparecem são sempre os fâneros e de
pele.
B medicamentos homeopáticos tópicos devem ser utilizados nos
casos de reaparecimento de doenças de pele.
C a volta de sintomas antigos é um mau prognóstico.
D não há reaparecimento de sintomas antigos nos casos
incuráveis.
E os primeiros sintomas que reaparecerem são os mais antigos do
caso, na evolução favorável.
QUESTÃO 44

Com base nos princípios de Hahnemann, assinale a opção correta
no que se refere ao conjunto das expressões sintomáticas que devem
ser consideradas em uma anamnese homeopática.
A Toda interação produz, inevitavelmente, efeito em cada um dos
participantes, fenômeno que também ocorre na relação entre
médico e paciente.
B A expressão observador livre de preconceitos cunhada por
Hahnemann tem a mesma conotação dos termos transferência
e contratransferência empregados pela tradição freudiana, os
quais significam manter-se isento de qualquer reação diante do
paciente.
C A relação entre médico e paciente, no momento da consulta, é
sempre um espaço de catarse, por isso, é importante que o
paciente esteja acompanhado, preferencialmente, por algum
familiar.
D O efeito placebo da consulta ocorre quando se constata, na
clínica, que o paciente melhorou imediatamente depois da
primeira consulta, mesmo sem ter tomado o medicamento. Este
efeito pode perdurar por muito tempo.
E Uma boa relação entre médico e paciente é suficiente para que
se verifique a cura quase completa dos sintomas emocionais do
paciente que estão interferindo no seu adoecimento, dado que
a catarse é uma espécie de exoneração.

QUESTÃO 46

No estudo de uma patogenesia, deve-se identificar os sintomas que
levarão à correta prescrição do medicamento. Com relação a esse
assunto, assinale a opção correta.
A Os sintomas das patogenesias são inferiores, quanto à
qualidade, aos sintomas das matérias médicas clínicas.
B Hahnemann não admitiu que suas observações sobre as
patogenesias fossem passíveis de novas críticas e correções,
criando regras em seus escritos.
C Após muitas tentativas, Hahnemann concluiu ser impossível
realizar patogenesias com substâncias inertes.
D Quanto mais débeis forem as doses da substância utilizada na
experimentação, mais elas serão capazes de produzir sintomas
isolados, que serão os sintomas essenciais para a prescrição.
E Ao utilizar doses ponderais e repetidas, obtêm-se sintomas em
maior número, com maior distinção das particularidades da
substância.
QUESTÃO 47

Em nenhum caso de tratamento é necessário e, por
conseguinte, admissível administrar a um doente mais do que uma
única e simples substância medicamentosa de cada vez. É
inconcebível que possa existir a menor dúvida acerca do que está
mais de acordo com a natureza e é mais racional: prescrever uma
única substância medicamentosa simples e bem conhecida em um
caso de doença ou misturar várias diferentes? Na única, verdadeira,
simples e natural arte de curar, a homeopatia, não é absolutamente
permitido dar ao doente duas substâncias medicamentosas
diferentes de uma só vez.
Samuel Hahnemann. Organon da Arte de Curar. § 273 (com adaptações).

Assinale a opção que apresenta a corrente terapêutica descrita no
trecho acima.
A
B
C
D
E

unicismo
complexismo
pluralismo
organicismo
isopatia
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||SESAES13_021_21N918643||
QUESTÃO 48

Na homeopatia, as doenças agudas são definidas como processos de
perturbação da força vital que determinam moléstias, que
completam sua evolução pela cura ou pela morte em um intervalo
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QUESTÃO 50

Assinale a opção que corresponde à classificação dos sintomas
elaborada por J.T.Kent.

de tempo determinado e rápido. No que diz respeito à doença
aguda, assinale a opção correta.
A Dadas as características do quadro agudo, casos em que os

A patognomônicos e individualizantes
B objetivos e subjetivos

sintomas físicos são predominantes, os sintomas mentais

C físicos e gerais

devem ser desprezados, pois o sofrimento do doente pode

D biopatográficos e da doença atual

alterar a avaliação e o relato de seus próprios sintomas.

E gerais e particulares

B No vitalismo de Hahnemann, não são estabelecidos parâmetros
para a prescrição eficaz em casos agudos.
C Dado que a maioria dos casos agudos é de caráter benigno, é

QUESTÃO 51

Os sintomas comuns

preferível deixar que esse tipo de caso evolua naturalmente,
respeitando-se a vis medicatrix naturae.
D A homeopatia não dispõe de instrumentos que agilizem a
prescrição nos casos agudos.
E Na investigação de doenças agudas, todos os fenômenos e
alterações da saúde estão vivos e presentes na memória recente
do paciente, o que facilita uma intervenção rápida e segura.
QUESTÃO 49

O medicamento homeopático, ao atuar como estímulo, desencadeia
no organismo reações que devem ser acompanhadas pelo
homeopata para a correta avaliação da evolução do caso e a

A remetem à reincidência de um sintoma em um mesmo paciente.
B não se apresentam no experimentador durante uma
patogenesia, havendo, nesse momento, apenas sintomas
característicos do medicamento.
C não contribuem para a individualização dos pacientes.
D relacionam-se às queixas físicas, mas não às mentais.
E referem-se aos sintomas subjetivos apresentados pelo paciente.
QUESTÃO 52

confirmação do prognóstico. Acerca de prognósticos, assinale a
opção correta.

A estimulação de um organismo doente por medicamento correto
— simillimum — determina as necessárias reações para a cura.

A O diagnóstico clínico associado à propedêutica é importante
referência para o médico homeopata no acompanhamento da
evolução dos casos clínicos.
B A homeopatia não dispõe de dados suficientes para o

Além da substância que deu origem ao medicamento, outra
variável, segundo Kent, deve ser considerada para que o
medicamento seja o simillimum do caso. Essa variável refere-se

acompanhamento satisfatório dos casos clínicos no que diz
respeito ao prognóstico.
C Caso ocorra uma agravação dos sintomas relacionados à
nosologia, deve-se intervir imediatamente, pois isso define um
mau prognóstico.
D O prognóstico do caso clínico na homeopatia é definido pelo
medicamento prescrito.
E Como a medicação homeopática é de ação suave, os
prognósticos homeopáticos são sempre favoráveis à boa
evolução dos casos clínicos.

A à ação do medicamento ocorrida exclusivamente em dose
única.
B à potência do caso que deve ser acima de 200 CH.
C à não exacerbação de sintomas pelo medicamento.
D à evolução favorável do caso clínico e à sua conclusão em
menos de seis meses.
E à potência utilizada.
– 11 –
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QUESTÃO 53

QUESTÃO 56

Assinale a opção que apresenta a definição de sintoma em

Assinale a opção que apresenta o medicamento bioterápico

homeopatia.

indicado para pacientes com fibromatose da fáscia palmar

A Resultado de distúrbios dinâmicos e funcionais que alteram o
princípio vital.

(contratura ou moléstia de Dupuytren).
A tuberculinum residuum

B Resultado das reações do sistema imunológico.
C Resultado de distúrbios dinâmicos referentes, exclusivamente,

B luesinum
C V.A.B.

ao órgão afetado.
D Resultado das reações ocorridas por influência de noxas de
caráter exclusivamente emocional.

D morbilinum
E aviare

E Resultado da reação entre o agente mórbido externo e os
órgãos vitais.

QUESTÃO 57

Ao paciente com hepatite viral aguda cujo quadro clínico tenha se

QUESTÃO 54

Os sintomas, na evolução de cura, devem apresentar
melhora de cima para baixo, de dentro para fora, dos órgãos mais

agravado após tratamento com phosphorus, deve ser prescrito

importantes para os menos importantes e pela ordem inversa de seu

A arsenicum album.

aparecimento.

B causticum.
C lachesis trigonocephalus.

Assinale a opção que apresenta a designação da lei acima descrita.

D natrum muriaticum.
E carbo vegetabilis.

A lei da evolução das doenças crônicas
B lei da cura dinâmica

QUESTÃO 58

C lei da evolução dos sintomas

Assinale a opção que apresenta o medicamento que resulta da

D lei de Hering

repertorização dos sintomas mais frequentes nas hepatites virais

E lei da evolução das doenças agudas

agudas.

QUESTÃO 55

Com base nas orientações elaboradas por Hahnemann acerca da

A lachesis

observação de sintomas nos casos clínicos, assinale a opção correta.

B arsenicum album

A Em casos de pacientes com patologias orgânicas, dada a

C phosphorus

irrelevância das manifestações de caráter mental, a anamnese

D chelidonium

é concluída com o registro da sintomatologia física e de suas

E lycopodium

modalidades características.
B O estado mental do paciente determina, em grande medida, a

QUESTÃO 59

eleição correta do medicamento, devendo essa observação ser

Ao paciente com febre — sem relato de sede — iniciada lentamente

feita pelo médico homeopata.

e acompanhada de prostração paralítica e tremores acentuados,

C Para Hahnemann, deve-se utilizar a totalidade numérica para
se escolher o medicamento homeopático no tratamento de

seguidos de outras manifestações clínicas típicas de uma virose,
deve ser prescrito

doenças crônicas e doenças agudas.
D O quadro clínico de nosologia antecede à sintomatologia de
ordem mental na evolução das doenças físicas.
E A

semiologia

homeopática

vem

evoluindo

com

o

A apis melifica.
B eupatorium perfoliatum.

desenvolvimento da medicina fundamentada em evidências,

C gelsemium sempervirens.

sinais e sintomas objetivos, em que se despreza o relato do

D phosphorus.

paciente.

E pulsatilla.
– 12 –
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QUESTÃO 60

Assinale a opção que apresenta o medicamento homeopático
específico para o tratamento das hepatites virais agudas.
A
B
C
D
E

nux vomica
phosphorus
bryonia alba
arsenicum album
natrum muriaticum

QUESTÃO 61

No que concerne à indicação dos medicamentos homeopáticos,
assinale a opção correta.
A Phosphorus é indicado para o tratamento de pacientes com
tuberculose pulmonar ativa.
B Stannum metallicum é contraindicado para o tratamento de
pacientes com tuberculose pulmonar.
C Aurum metallicum, nas diluições de 6 CH a 9 CH, é indicado
para o tratamento de pacientes melancólicos, introspectivos e
com aversão à vida.
D Crotalus horridus é indicado para o tratamento de pacientes
com degenerescência macular relacionada à idade.
E Phosphorus não é indicado para o tratamento de pacientes em
estados hemorrágicos.
QUESTÃO 62

Uma paciente procurou atendimento médico apresentando
febre, libido exacerbada, hiperatividade e sentimento de abandono.
A paciente queixou-se de sofrer um conflito entre o seu desejo
sexual permanente e o medo da expiação, motivado por suas
crenças religiosas. Relatou, ainda, sentir angustiante pressão para
baixo no útero, agravada após sentar-se ou deitar-se, encontrando
alívio somente ao ficar de pé.
O medicamento indicado para a referida paciente é
A
B
C
D
E

lilium tigrinum.
belladonna.
sepia.
aurum metallicum.
pulsatilla.

QUESTÃO 63

Assinale a opção que apresenta o medicamento bioterápico que
deve ser indicado para o tratamento de doenças decorrentes da
vacina BCG como rinofagites, broncopneumonias, otites de
repetição e asma
A
B
C
D
E

tuberculinum residuum
morbilinum
influenzinum
aviare
V.A.B.
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QUESTÃO 64

Um paciente foi atendido em unidade hospitalar
apresentando crise de histeria, necessidade compulsiva de beijar
todos à sua volta e vontade incontrolável de rir e cantar. Além
disso, manifestou acessos de ira e dirigiu insultos a outras pessoas.
Os episódios foram acompanhados, algumas vezes, de sentimento
de remorso e, outras vezes, de risos seguidos de choro. Constatouse que o paciente falava durante o sono, tinha transtornos por
alegria excessiva e sensação de algo estar se movendo em seu
abdome.
Assinale a opção que corresponde ao medicamento que o médico
deve prescrever ao paciente.
A lycopodium
B thuya occidentalis
C crocus sativus
D ignatia amara
E moschus
QUESTÃO 65

Apenas o estigma da planta (porção terminal do gineceu, órgão
feminino das flores) é utilizado na preparação de
A pulsatilla nigricans.
B agaricusmuscarius.
C crocus sativus.
D ignatia amara.
E lycopodium clavatum.
QUESTÃO 66

Uma paciente com humor mutável e as sensações de ter
algo vivo se movendo no abdome, de estar grávida e de ter dupla
personalidade deve ser tratada com
A thuya occidentalis.
B pulsatilla.
C ignatia amara.
D nux vomica.
E lilium tigrinum.
QUESTÃO 67

Assinale a opção que apresenta o medicamento que resulta da
repertorização dos sintomas mais frequentes da poliomielite
anterior aguda (paralisia infantil).
A pulsatilla
B arsenicum album
C gelsemium sempervirens
D calcarea carbonica
E lycopodium
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QUESTÃO 68

Assinale a opção que apresenta o medicamento homeopático
específico para a prevenção e o tratamento da poliomielite anterior
aguda.
A bryonia alba
B arsenicum album
C phosphorus
D natrum muriaticum
E gelsemium sempervirens
QUESTÃO 69

A respeito da escolha dos medicamentos homeopáticos, assinale a
opção correta.
A Quassia amara não provoca agravação de ansiedade após a
meia-noite.
B Natrium muriaticum provoca a sensação de teia de aranha na
face.
C Phosphorus é o medicamento indicado para o tratamento de
pacientes com meningite aguda que surge como complicação
da caxumba.
D Os desejos e aversões alimentares correspondem a sintomas
com elevado grau de hierarquização, estando no mesmo plano
dos sintomas psíquicos característicos e acima da hierarquia
dos sintomas indicadores da individualidade.
E Diversos medicamentos correspondem ao sintoma-chave de
aversão a bananas.
QUESTÃO 70

Com relação ao emprego dos medicamentos homeopáticos, assinale
a opção correta.
A Para tratar pacientes com furúnculos com coleção de pus já
formada, é conveniente utilizar, inicialmente, altas diluições de
hepar sulfur. Após atingir o estágio de supuração, convém
diminuir essa diluição.
B Hypericum é indicado para o tratamento de pacientes com
neuroma plantar de Morton.
C Na terapêutica homeopática a principal diferença entre as
doenças agudas e as crônicas refere-se à escolha da diluição do
medicamento, e não à frequência de sua administração.
D Hypericum não manifesta sua melhor ação contra as dores
decorrentes de traumatismos das regiões ricas em terminações
nervosas sensitivas, exceto a partir das diluições médias de 7
CH ou 9 CH.
E Pulsatilla, em diluições baixas ou médias, é contraindicada
para tratar pacientes com otites médias agudas não superadas.
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QUESTÃO 71

Assinale a opção correta acerca do diagnóstico e do tratamento das
anginas.
A Baptisia é indicada para pacientes que apresentam os seguintes
sintomas: febre marcante, faringe vermelho-escura com
pequenas ulcerações dolorosas, língua pergaminhada
vermelho-escura com listra acastanhada no centro, hálito
fétido, desejo constante de beber água fria e êxito apenas na
ingestão de líquidos.
B Mercurius biiodatus é o medicamento indicado para o
tratamento de pacientes com amigdalites com predominância
direita e adenopatias nesse mesmo lado.
C Mercurius protoiodatus é o medicamento indicado para o
tratamento de pacientes com amigdalites com predominância
esquerda e adenopatias nesse mesmo lado.
D Lycopodium é indicado para o tratamento de pacientes com
anginas que evoluem da esquerda para a direita.
E Indica-se ailanthus glandulosa para pacientes com ulcerações
na faringe e amígdalas, de bordas irregulares e de fundo que
sangra facilmente e que causa dores picantes.
QUESTÃO 72

Uma criança do sexo masculino, com seis anos de idade,
alcoolista crônica, foi atendida em unidade básica de saúde
apresentando sinais de torpor, desnutrição, pele e mucosas
amareladas e ascite importante.
Com base nessas informações, assinale a opção correta.
A No caso em tela, phosphorus, em diluições médias, é o
primeiro medicamento a ser prescrito.
B Arsenicum album, em altas diluições, é o primeiro
medicamento a ser empregado no caso mencionado.
C Carduus marianus não é indicado para o tratamento do
referido paciente.
D Caso o referido paciente sofra de cirrose hepática, com ascite,
o medicamento indicado para o seu tratamento é a quassia
amara, em baixas diluições.
E A esse paciente não deve ser receitado a quassia amara, dado
que esse medicamento ainda não foi objeto de estudo
patogenético.
QUESTÃO 73

Os principais medicamentos homeopáticos destinados ao tratamento
das infecções de repetição do trato urinário
A pertencem à série psórica que compreende também pulsatilla
e sepia.
B não incluem os medicamentos para diarreia, constipação e
problemas gastroepáticos.
C pertencem à série sicótica.
D pertencem à série psórica.
E pertencem à série tuberculínica.
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QUESTÃO 74

Os sintomas etiológicos são obtidos
A mediante observações terapêuticas.
B unicamente, mediante experimentação pura dos medicamentos
homeopáticos.
C unicamente, por meio da toxicologia.
D por intermédio da experimentação pura e da toxicologia.
E por meio de consulta homeopática.
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QUESTÃO 78

Uma paciente no sexto mês de gestação procurou
atendimento médico devido à piora, nas duas últimas semanas, de
constipação, ao surgimento de hemorroidas sangrentas, à sensação
de que o reto está cheio de agulhas e à alternância entre crises
hemorroidárias e palpitações.
Assinale a opção que apresenta o medicamento que deve ser
prescrito para o tratamento dessa paciente.

QUESTÃO 75

Uma paciente foi atendida em consulta médica, referindo
dores surdas e pontadas no hipocôndrio direito. A paciente relatou
ter fraqueza, enxaqueca e cefaleia, com melhora ao deitar-se. A
paciente apresentava constipação, fezes esbranquiçadas e urina
escura. Ao exame físico, constatou-se magreza, coloração
amarelada da pele e mucosas e fígado aumentado de volume e
doloroso à palpação.

A carduus marianus

Assinale a opção que apresenta o medicamento homeopático mais
indicado para a referida paciente.

Um paciente procurou atendimento em unidade básica de
saúde apresentando vertigem com tendência a cair para frente,
melhorada por epistaxe; dores em forma de pontadas no
hipocôndrio direito, agravadas pela pressão e quando o paciente
encontra-se deitado do lado esquerdo; náuseas, ao se palpar o
fígado ou o epigástrio; dor contusa no fígado e, às vezes, somente
no lobo esquerdo dessa glândula.

A
B
C
D
E

chionanthus virginica
chelone glabra
thuya accidentalis
cheliodonium majus
crocus sativus

QUESTÃO 76

Assinale a opção que apresenta o medicamento homeopático
indicado para prevenir e tratar a dengue.
A
B
C
D
E

C hamamelis virginica
D collinsonia canadensis
E leptandra virginica
QUESTÃO 79

Nesse caso clínico, o medicamento que deve ser prescrito para o
tratamento dos sintomas citados é
A carduus marianus.

eupatorium perfoliatum
gelsemium sempervirens
phosphorus
nux vomica
arsenicum album

QUESTÃO 77

Uma paciente de trinta e um anos de idade, casada havia
seis anos, compareceu ao consultório médico devido a três abortos
espontâneos e menstruações abundantes e frequentes,
acompanhadas de intensas dores, como as de parto. Na anamnese,
a paciente apresentou leucorreia espessa, filamentosa e não irritante.
A paciente relatou, ainda, ter tido vômitos incessantes durante as
gravidezes, além de tosse crônica e seca, que desapareceu
bruscamente com o surgimento da menstruação. No exame físico,
observou-se magreza e palidez cutâneo-mucosa na paciente.
Assinale a opção que apresenta o medicamento que deve ser
indicado para essa paciente.
A
B
C
D
E

B aesculus hippocastanum

trillium pendulum
aletris farinosa
china
helonias dioica
hydrastis canadensis

B chelone glabra.
C chionanthus virginica.
D lachesis trigonocephalus.
E chelidonium majus.
QUESTÃO 80

Um paciente procurou atendimento médico apresentando
cefaleia temporal ao estar sentado, dissipada quando o paciente fica
de pé ou caminha; cefaleia occipital, melhorada quando o paciente
fica de pé; língua coberta por saburra branca, com áreas vermelhas,
desprovidas de papilas e muito sensíveis; náuseas e cefaleia
provocadas pela ingestão de alimentos gordurosos; fígado grande,
duro e dolorido.
Assinale a opção que apresenta o medicamento que deve ser
prescrito para o tratamento do referido paciente.
A carduus marianus
B taraxacum officinale
C chelone glabra
D chionanthus virginica
E chelidonium majus
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