SELEÇÃO PARA COOPERAÇÃO DE MÉDICOS
Edital n. 01/2009

HOMEOPATIA
Código 122
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO.
Elas fazem parte da sua prova.
Este caderno contém as questões de Cirurgia Geral, Clínica Médica,
Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria e Saúde Pública e Conhecimentos Específicos.
Use como rascunho a Folha de Respostas reproduzida no final deste caderno.
Ao receber a Folha de Respostas:
confira seu nome, número de inscrição e cargo de opção;
assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra
correspondente à resposta solicitada em cada questão;
assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta
não será computada se houver marcação de mais de uma
alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.
NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA.
No período estabelecido para a realização da prova, está incluído o tempo necessário à transcrição
das respostas do rascunho para a Folha de Respostas.
ATENÇÃO: Conforme estabelecido no Edital n. 01/2009-UNIMED-BH, ―Será proibido, […] fazer uso
ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, pagers, beep […] ou qualquer
outro equipamento eletrônico. O uso […] determinarão a exclusão do candidato do processo seletivo
[…].‖ (Item 7.20)
Nos termos do subitem 7.27 do Edital n. 01/2009-UNIMED-BH, ao terminar as provas ou findo o
prazo limite para sua realização, o candidato deverá entregar ao aplicador de sala o caderno de
questões da prova objetiva e a folha de respostas da prova objetiva devidamente preenchida e
assinada.

DURAÇÃO TOTAL DA PROVA: CINCO HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a).

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno
contém, ao todo, 70 (setenta) questões objetivas

cada

uma constituída de 4 (quatro) alternativas — assim
distribuídas: 4 (quatro) questões de Cirurgia Geral, 4
(quatro) questões de Clínica Médica, 4 (quatro) questões de
Ginecologia/Obstetrícia, 4 (quatro) questões de Pediatria e
4 (quatro) questões de Saúde Pública e 50 (cinquenta)
questões

de

Conhecimentos

Específicos,

todas

perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao
aplicador de provas, para que ele tome as providências
necessárias.
Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe
caberá qualquer reclamação ou recurso posteriores.
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 Conhecimentos Gerais
CIRURGIA GERAL
Questão 1
Em relação aos níveis de potássio do organismo, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) A maioria do potássio corporal encontra-se no espaço intracelular.
B) A hipomagnesemia geralmente acompanha a hipopotassemia.
C) As alterações eletrocardiográficas tendem a aparecer mais quando existe aumento
rápido do potássio.
D) O uso de bicarbonato de sódio ou de gluconato de cálcio são medidas importantes
para diminuição dos níveis séricos de potássio.

Questão 2
Em relação aos níveis de cálcio no organismo, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) A diminuição de albumina sérica favorece a diminuição do cálcio sérico total.
B) O diagnóstico de hipocalcemia deve basear-se no cálcio ionizado e não no nível total
sérico.
C) A depleção de magnésio pode determinar hipocalcemia.
D) A pancreatite e a rabdomiólise são causas de hipercalcemia.

Questão 3
Em relação à trombose venosa profunda de membros inferiores e tromboembolismo,
assinale a afirmativa INCORRETA.
A) A dor na panturrilha e coxa tende a melhorar com o repouso e a elevação do membro
acometido.
B) Com o exame de mapeamento duplex, pode-se determinar se o trombo é recente ou
antigo.
C) O sinal mais característico, porém não específico de trombose venosa da panturrilha,
é a limitação da dorsiflexão do pé.
D) Por ser um comprometimento venoso, não há risco de isquemia do membro afetado.
3

Questão 4
Em relação à avaliação pré-operatória do paciente cirúrgico, assinale a afirmativa
INCORRETA.
A) A anemia predispõe a defeitos de cicatrização e infecção.
B) A história e o exame físico são os meios mais efetivos para se identificar fatores de
risco associados.
C) A idade cronológica é um dos melhores parâmetros para se avaliar o risco cirúrgico.
D) O percentual de peso perdido em decorrência do problema atual guarda relação com
a incidência de complicações pós-operatórias.
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CLÍNICA MÉDICA
Questão 5
Em relação aos distúrbios funcionais da tireoide, é CORRETO afirmar que
A) a maioria dos adultos com bócio endêmico têm hipotireoidismo.
B) bradicardia sinusal, anemia, constipação intestinal e menorragia são manifestações
do hipotireoidismo.
C) níveis séricos elevados do
hipertireoidismo primário.

hormônio

tireoestimulante

são encontrados no

D) no hipertireoidismo secundário a captação de iodo radioativo está diminuída.

Questão 6
Em relação à tromboembolia pulmonary, é INCORRETO afirmar que
A) d-dímero inferior a 300 ng/ml é uma forte evidência a favor de sua presença.
B) dor torácica, dispneia, tosse e hemoptise são as manifestações mais comuns.
C) menos de 10% dos pacientes com quadro fatal receberam tratamento, pois o
diagnóstico geralmente não é feito ante-mortem.
D) o uso do anticoagulante oral warfarina sódica na gravidez é absolutamente
contraindicado.

Questão 7
Analise as seguintes afirmativas sobre a doença vascular cerebral isquêmica.
I. Infartos lacunares geralmente são de bom prognóstico, com resolução parcial ou
completa, em até seis semanas.
II. No ataque isquêmico transitório, o déficit clínico se resolve completamente, em até
24 horas.
III. Para limitar a deterioração, se o déficit continua a progredir nas primeiras horas,
sempre se inicia a heparinização, mesmo que haja algum risco.
A partir dessa análise, pode-se concluir que
A) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
B) apenas a afirmativa II está correta.
C) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
D) todas as afirmativas estão corretas.
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Questão 8
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I estabelecendo a melhor correlação
entre as classes de medicamentos hipotensores e seus possíveis efeitos ou limitações.
COLUNA I

COLUNA II

1. Bloqueadores beta-adrenérgicos

(

)

Agravamento de insuficiência
arterial periférica

(

)

Edema

(

)

Menor efeito em negros

(

)

Tosse

2. Bloqueadores do canal de cálcio
3. Bloqueadores dos receptores de
angiotensina
4. Inibidores da enzima conversora de
angiotensina

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA.
A) (4) (3) (1) (2)
B) (2) (1) (4) (3)
C) (1) (3) (2) (4)
D) (1) (2) (3) (4)
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GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
Questão 9
Um dos exames propedêuticos para avaliação indireta da ovulação é a biópsia
endometrial.
O dia do ciclo menstrual em que deve ser realizado esse exame é o
A) 3º.
B) 14º.
C) 20º.
D) 26º.

Questão 10
O tratamento da Tensão Pré-Menstrual (TPM) é feito de acordo com os sinais e sintomas
predominantes e geralmente deve ser iniciado sete a dez dias antes da data provável da
menstruação.
Assinale a classe farmacológica indicada para o tratamento da TPM grave e do distúrbio
disfórico pré-menstrual.
A) Inibidores da recaptação de serotonina
B) Ansiolíticos
C) Diuréticos
D) Anticoncepcionais orais cíclicos

7

Questão 11
Analise as seguintes afirmativas concernentes à caracterização, ao tratamento e aos
exames complementares na pré-eclâmpsia leve.
I. Caracterização: elevação da pressão arterial materna acima de 140/90 mmHg em
qualquer idade gestacional, em gestante previamente normotensa.
II. Tratamento: ambulatorial com avaliações semanais e repouso domiciliar em
decúbito lateral esquerdo, se situação clínica estável.
III. Exames complementares: função renal (proteinúria de 24 horas, ureia, creatinina,
ácido úrico) hemograma com plaquetas, função hepática (TGO, TGP e LDH)
repetidos, semanalmente, se clínica estável.
A partir dessa análise, pode-se concluir que
A) apenas a afirmativa I é verdadeira.
B) apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
C) apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
D) todas as afirmativas são verdadeiras.

Questão 12
Analise as seguintes afirmativas concernentes aos períodos clínicos do trabalho de parto
e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.
(

)

O primeiro período compreende o início do trabalho de parto, com a presença de
contrações (duas contrações com duração de 15 segundos durante um período de
10 minutos) até a dilatação completa do canal cervical.

(

)

O segundo período começa com a dilatação do colo completa (10 cm) e se encerra
com a expulsão total do feto.

(

)

O terceiro período compreende a expulsão da placenta.

(

)

O quarto período compreende a fase de observação e visa identificar qualquer
anormalidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.
A) (V) (F) (V) (F)
B) (V) (V) (F) (F)
C) (F) (F) (F) (V)
D) (F) (V) (V) (V)
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 PEDIATRIA
Questão 13
Em crianças, a tétrade clássica de taquicardia, taquidispneia, hepatomegalia e aumento
do índice cardiotorácico ao RX de tórax em PA, sugerem fortemente o diagnóstico de
A) insuficiência renal aguda.
B) insuficiência respiratória obstrutiva (asma).
C) insuficiência cardíaca congestiva.
D) desidratação aguda do segundo grau.

Questão 14
São causas maternas de retardo do crescimento intrauterino, EXCETO
A) obesidade.
B) fumo.
C) álcool.
D) hemoglobinopatia SS.

Questão 15
Uma criança do sexo masculino, saudável ao nascimento, apresenta-se com peso de
3.200 gramas e estatura de 50,0 cm. Espera-se que, se tiver um crescimento e
desenvolvimento normais, com um ano de vida, esteja aproximadamente com
A) 7,0 Kg e 70 cm.
B) 9,5 Kg e 75 cm.
C) 10,5 Kg e 80 cm.
D) 11,0 Kg e 83 cm.

Questão 16
Assinale a droga que NÃO causa Síndrome de Abstinência Neonatal.
A) Difenidramina
B) Diazepan
C) Imipramina
D) Dipirona
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SAÚDE PÚBLICA
Questão 17
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I relacionando cada estudo com a
respectiva medida de associação.
COLUNA I

COLUNA II

1. Ecológico

(

)

Odds Ratio

2. Caso-Controle

(

)

Risco Relativo

3. Seccional

(

)

Razão de Médias

4. Coorte

(

)

Razão de Prevalência

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA.
A) (2) (4) (1) (3)
B) (4) (2) (3) (1)
C) (3) (4) (2) (1)
D) (3) (1) (2) (4)

Questão 18
O estudo empreendido por Selikoff & Hammond para esclarecer os riscos associados à
exposição ao asbesto utilizou um grupo de trabalhadores, numa indústria de asbestos
identificados retrospectivamente e os comparou com um grupo de sujeitos não exposto da
população que não tinha contato com a empresa. A partir do exame de registros médicos
da empresa e do sistema de informação da mortalidade, encontrou-se uma associação
forte e significante entre exposição ocupacional ao asbesto e óbitos por cânceres de
pulmão, estômago e cólon.
Esse é um estudo caracterizado como:
A) seccional.
B) caso-controle.
C) coorte histórica.
D) ecológico.
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Questão 19
A participação da população no controle dos serviços de saúde prevista no Sistema Único
de Saúde – SUS é viabilizada pela
A) mobilização das comunidades por meio dos conselhos profissionais.
B) atuação das entidades representativas das comunidades nos diferentes níveis do
sistema.
C) integração dos serviços de saúde às necessidades da comunidade.
D) participação das comunidades nas campanhas de saúde.

Questão 20
Em relação ao financiamento do SUS, analise as seguintes afirmativas.
I.

As atividades hospitalares são pagas por meio das AIH’s que usam como critério o
pagamento por procedimento.

II.

O repasse de recursos da União para os municípios depende do tipo de gestão em
que o município se encontra.

III.

A forma de financiamento para a saúde surgida a partir do SUS deve conjugar
recursos da União, Estados e Municípios em percentuais equivalentes.

A análise permite concluir que
A) está correta apenas a afirmativa I.
B) estão corretas todas as afirmativas.
C) estão corretas apenas as afirmativas II e III.
D) estão corretas apenas as afirmativas I e II.
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Conhecimentos Específicos

Questão 21
Analise as seguintes afirmativas sobre as características da medicina hipocrática que
contribuíram na sistematização da homeopatia por Hahnemann e assinale com V as
verdadeiras e com F as falsas.
(

)

Hipócrates atribuiu ao corpo material a propriedade de ser instrumento da alma e
fez importantes observações sobre anatomia dos animais.

(

)

Hipócrates demonstrou que a doença é um processo natural, sendo seus sintomas
reações do organismo à enfermidade.

(

)

Podem ser utilizados tanto o princípio dos semelhantes como dos contrários,
indistintamente, considerando sempre haver situações em que é possível aplicar
um.

(

)

Uma minuciosa observação do paciente era praticada, utilizando-se, inclusive, os
órgãos dos sentidos para se fazer um prognóstico quanto à evolução das doenças.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.
A) (V) (F) (V) (F)
B) (F) (V) (F) (V)
C) (V) (F) (F) (V)
D) (F) (V) (V) (F)

Questão 22
As seguintes afirmativas concernentes à aplicação do Princípio da Similitude na fisiologia
humana estão corretas, EXCETO
A) a ação primária das drogas faz valer seu poder superior, extinguindo a alteração
causada no organismo por agentes externos ou internos.
B) a homeostase aproxima-se da compreensão da cura homeopática: busca-se por meio
de atividades complementares o combate à perturbação.
C) é observado na prática experimental, um mecanismo automático de reação do
organismo às perturbações de qualquer espécie que venham a atingi-lo.
D) é possível comparar o mecanismo de ação da força vital a um modelo integrado de
regulação automática do equilíbrio do meio interno.
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Questão 23
―...existem enfermidades aparentes que não são, na realidade, enfermidades, mas
estados perturbados que podem ser chamados de.....‖ (Kent, 1996)
Indique a alternativa que complementa CORRETAMENTE a definição descrita por Kent,
na Lição VII de sua Filosofia homeopática citada acima.
A) agravações homeopáticas
B) casos agudos
C) indisposições
D) suscetibilidade

Questão 24
Assinale a alternativa que se refere a um dos 4(quatro) princípios fundamentais da
Homeopatia, estabelecidos por Hahnemann.
A) Cura pelo igual
B) Doses diluídas
C) Vitalismo
D) Patogenesia

Questão 25
Assinale a alternativa que corrobora CORRETAMENTE a informação apresentada por
Hahnemann em sua obra “Ensaios sobre um novo princípio a respeito das propriedades
curativas das drogas‖.
A) Foram feitas citações quanto ao uso de um processo alquímico para captar a
essência das substâncias brutas e naturais.
B) Foram feitas distinções entre o Princípio da Similitude e o Princípio das Assinaturas,
evitando confusões doutrinárias entre o sistema de Paracelso e a Homeopatia.
C) Hahnemann discorreu sobre os sintomas e a necessidade de individualização para
atingir a verdadeira cura, utilizando substâncias que não paliassem, mas eliminassem
a doença.
D) Hahnemann ensinou que os médicos deveriam educar-se na Escola da Natureza,
evitando qualquer especulação e acumulando seus conhecimentos na observação
dos fenômenos naturais.
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Questão 26
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I relacionando consagrados autores da
história da medicina com o seu respectivo pensamento, consonante, em parte, com o
pensamento Hahnemanniano.
COLUNA I
1. Avicena

COLUNA II
( )

defendeu o papel da força vital como mantenedora
do equilíbrio orgânico e entendeu a enfermidade
como uma reação vital.

( )

desenvolveu seu sistema médico sobre a doutrina
humoral de Hipócrates e instituiu-o na psicoterapia
como procedimento terapêutico.

( )

entendeu o homem como um microcosmo que
corresponderia ao macrocosmo da natureza,
buscando semelhanças entre os órgãos humanos
e os elementos naturais.

2. Jan van Helmon
3. Paracelso

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA.
A) (1) (2) (3)
B) (3) (2) (1)
C) (2) (3) (1)
D) (2) (1) (3)
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Questão 27
Constitui temperamento, um conjunto de características morfológicas, funcionais e
psíquicas que impressionam uma determinada constituição e que variam segundo fatores
do meio ambiente.
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, relacionando os medicamentos
homeopáticos com seu respectivo temperamento.
COLUNA I
1. Antrabiliar

COLUNA II
(

)

Alumina, Argentum muriaticum, Baryta
Camphora, Plumbum e Zincum metallicum.

(

)

Aurum metallicum, Belladonna,
sulphur, Lachesis e Sulphur.

(

)

Calcarea, Graphites, Mezereum,
carbonicum e Manganum aceticum.

(

)

Cimicifuga, China, Iodum, Lycopodium,
muriatica e Platinum metallicum.

2. Biliar
3. Linfático
4. Sanguíneo

muriatica,

Chamomilla,

Hepar

Petroleum,

Kali

Magnesia

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA.
A) (1) (4) (3) (2)
B) (2) (4) (3) (1)
C)(3) (1) (4) (2)
D)(4) (1) (3) (2)

Questão 28
São consideradas propriedades atribuídas por Hahnemann à energia vital, EXCETO
A) apresenta identidade e inteligência própria, não sendo susceptível ao meio.
B) mantem a vida regulando, dominando e coordenando o organismo humano.
C) reequilibra-se pela administração de medicamentos homeopáticos adequados.
D) tem propriedade adaptativa, autocrática, soberana e onipotente.
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Questão 29
Os seguintes fatores foram descritos por Hahnemann como fatores prejudiciais à saúde,
capazes de provocar o desequilíbrio da Energia Vital, EXCETO
A) excessivos exercícios físicos e mentais, a ponto de arruinar com a saúde.
B) excessos e privacidade de todo gênero, capazes de minar a saúde.
C) resistência a lugares pantanosos, úmidos, sem ventilação e insalubres à vida.
D) uso prolongado de alimentos e bebidas prejudiciais, com supressão das necessidades
básicas da vida.

Questão 30
Em um interrogatório homeopático, segundo normas estabelecidas por Hahnemann no
parágrafo 84 do ―ORGANON‖, o médico deve ter as seguintes atitudes, EXCETO
A) deixar que o enfermo fale livremente sobre seus padecimentos.
B) escrever os sintomas na linguagem expressa pelo enfermo.
C) formular perguntas de acordo com os sintomas de um determinado medicamento.
D) perguntar ao paciente de maneira geral, ampla e indireta para que o valor semiológico
seja maior.

Questão 31
Analise o seguinte quadro.
1. Traumatismo craniano

6. Crise asmática com febre

2. Gripe suína

7. Herpes após período de provas

3. Diarreia por intoxicação alimentar

8. Dengue

4. Luxação no cotovelo esquerdo

9. Enxaqueca por excesso de bebida alcoólica

5. Febre tifoide

10. Leptospirose

Em relação às informações apresentadas no quadro acima, NÃO se pode afirmar que
A) os fatores 1, 3 e 9 podem ser classificados como doenças agudas individuais.
B) os fatores 2, 8 e 10 podem ser classificados como doenças agudas coletivas.
C) os fatores 4 e 5 podem ser classificados como exacerbação do quadro crônico.
D) os fatores 6 e 7 podem ser classificados como casos agudos.
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Questão 32
A verdadeira enfermidade crônica, segundo Hahnemann, é aquela proveniente do
desequilíbrio crônico adquirido e tem como características, EXCETO
A) desaparecer com o decorrer dos anos e do envelhecimento, por acontecimentos ou
circunstâncias favoráveis.
B) não ser erradicada por haver constituição física robusta, ou regimes ou pela força vital
mais energética que houver.
C) permanecer latente durante anos, dando a impressão de bom estado de saúde, como
se não existisse enfermidade.
D) ser progressiva e não desaparecer sem tratamento adequado, mesmo que se tenham
os maiores cuidados higiênicos e sanitários.

Questão 33
Considerando as diferentes correntes terapêuticas de prescrição de medicamentos
homeopáticos, é CORRETO afirmar que
A) Unicismo é a conduta clínica preconizada por Hahnemann que determina a prescrição
de um mesmo medicamento para cada paciente, sempre.
B) Complexismo é a corrente terapêutica que possibilita a preparação e a dispensação
de um ou mais medicamentos em um mesmo frasco, na forma de complexos.
C) Organicismo consiste na utilização de medicamentos alopáticos específicos para
agirem como drenadores em determinados órgãos.
D) Pluralismo é a conduta clínica que utiliza dois ou mais medicamentos preparados,
dispensados em frascos separados e usados em horários alternos ou não.

Questão 34
Assinale a alternativa em que todos os medicamentos são considerados trimiasmáticos.
A) Acidum nitricum, Carbo vegetabilis, Causticum e Graphites
B) Belladonna, Causticum, Lacheis e Sulphur
C) Carbo vegetabilis, Lycopodium, Mercurius e Sepia
D) Graphites, Nitric acidum, Sulphur e Thuya
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Questão 35
O texto abaixo se refere ao relato de um paciente durante a consulta homeopática.
―[...] minha atenção estava errante, tinha uma constante troca de pensamentos; supressão
das regras sem causa aparente, tosse incômoda ao deitar com expectoração, dores em
pontada do lado esquerdo do peito, suores noturnos e perda de apetite à noite.‖
Analise as seguintes informações decorrentes do relato do paciente.
I. O relato apresenta sintomas biopatográficos, mental, geral e local modalizados.
II. O relato apresenta sintomas individuais, mentais, gerais e locais com alternância.
III. O relato apresenta sintomas objetivos, subjetivos, local modalizado, geral
modalizado e mental.
A partir dessa análise, pode-se concluir que apenas
A) a afirmativa II está correta.
B) a afirmativa III está correta.
C) as afirmativas I e III estão corretas.
D) as afirmativas II e III estão corretas.

Questão 36
De acordo com a Farmacopeia Homeopática Brasileira, 2ª.ed. (2003) os medicamentos
homeopáticos podem ser administrados pelas seguintes vias, EXCETO
A) por inalação.
B) por contato com a mucosa oral.
C) por uso local, sendo passado na pele íntegra.
D) por via intramuscular, injetando o medicamento.
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Questão 37
A publicação da 6ª ed. do Organon da arte de curar trouxe uma inovação de Hahnemann
em relação ao preparo e à utilização dos medicamentos homeopáticos.
Assinale a afirmativa que apresenta essa inovação.
A) Apresentação da escala cinquenta milesimal.
B) Medicamentos insolúveis preparados por trituração.
C) Medicamentos utilizados, preferencialmente, em dose única.
D) Via de administração dos medicamentos por inalação.

Questão 38
As seguintes alternativas refletem o pensamento de Hahnemann em relação às
enfermidades crônicas, EXCETO
A) a Psora é a causa fundamental das demais doenças agudas e crônicas, sendo
também o estado inicial obrigatório dos outros estados miasmáticos.
B) as doenças crônicas abandonadas a si mesmas, agravam-se constantemente,
progredindo sempre e atormentando o doente até o fim da vida.
C) o doente que se encontra na sífilis ou na sicose vive uma fase mais avançada de um
desequilíbrio inicial do que o doente que se encontra na Psora vigente.
D) os miasmas foram identificados inicialmente por psórico, sicótico e sifilítico e
posteriormente foram identificados outros dois: tuberculinismo e cancerinismo.
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Questão 39
Em 1826, após onze anos de observação detalhada dos quadros crônicos, Hahnemann
expôs a teoria dos miasmas crônicos, e distinguiu três miasmas fundamentais: psora,
sicose e sífilis.
Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I relacionando cada sintoma
apresentado com o respectivo miasma.
COLUNA I

COLUNA II

1. Psora

( )

Agressividade no trânsito, com ocorrência de acidentes

2. Sicose

( )

Corrimento nasal fluente ao entardecer

3. Sífilis

( )

Hipertireoidismo

( )

Isolamento da família

( )

Septicemia

( )

Tristeza ao meio dia acompanhada de choro

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA.
A) (1) (3) (3) (2) (1) (2)
B) (1) (1) (2) (3) (1) (1)
C) (2) (2) (2) (1) (3) (3)
D) (2) (1) (2) (3) (3) (1)

Questão 40
Alguns fatores podem interferir na qualidade e na ação dos medicamentos homeopáticos,
devendo ser evitado o contato com eles durante o tratamento homeopático.
As seguintes alternativas se referem a esses fatores, EXCETO
A) desinfetantes e perfumes.
B) medicamentos alopáticos.
C) produtos contendo cânfora.
D) radiações solares.
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Questão 41
Quanto ao conceito e ao exemplo de bioterápicos, analise as seguintes afirmativas e
assinale a alternativa CORRETA.
A) Constituem produtos homeopáticos quimicamente definidos em que o insumo ativo,
seja de origem humana ou microbiana, é fornecido por laboratórios especializados.
Ex. Tuberculinum de Koch
B) Constituem medicamentos de uso homeopático, de origem endógena ou exógena,
coletados pelo paciente, médico ou laboratório homeopático e destinados ao próprio
paciente. Ex. Pele
C) São preparações medicamentosas de uso homeopático, obtidas a partir de produtos
quimicamente indefinidos, patológicos ou não, produtos de origem microbiana ou
alérgenos. Ex. Calculo renal
D) São produtos industrializados, provenientes do meio ambiente, dos reinos animal e
vegetal, bem como de órgãos, tecidos e excreções fisiológicas que servem de
matéria-prima para preparações de uso interno. Ex. Tireoidinum

Questão 42
Analise as seguintes afirmativas referentes aos fatores que podem ser considerados
obstáculos à cura homeopática e assinale a alternativa INCORRETA.
A) Ausência de reação do organismo por presença de doença crônica.
B) Doença aguda grave concomitante.
C) Medicamento elaborado incorretamente.
D) Uso constante de drogas ou álcool.

Questão 43
Considerando as Leis de Cura estabelecidas por Hering, é INCORRETO afirmar
A) que a cura caracteriza-se pela sensação subjetiva de bem estar geral.
B) que a cura é centrífuga, há uma exteriorização dos sintomas.
C) que reaparecem sintomas antigos, à medida que desaparecem os últimos sintomas
aparecidos.
D) que ocorre alívio primeiro dos órgãos mais importantes em detrimento dos menos
nobres.
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Questão 44
Considerando as possíveis reações dos pacientes após a primeira prescrição
homeopática, assinale a afirmativa CORRETA.
A) Paciente funcional: apresenta melhora rápida dos sintomas mentais, gerais e
funcionais, com sensação subjetiva de bem estar geral e sem agravação.
B) Paciente incurável: não apresenta agravação, pois a deterioração energética chegou
ao máximo.
C) Paciente lesional grave: apresenta agravação forte e rápida, seguida de lenta e
segura melhoria.
D) Paciente lesional leve: apresenta rápida melhoria com desaparecimento de sintomas
mentais, gerais e raros, após agravação curta, porém suave.

Questão 45
Em um surto epidêmico de gripe, havendo predominância de sintomas brônquicos, dores
no peito em pontadas e tosse seca que pioram com o movimento, pode-se atribuir como
gênio medicamentoso:
A) Allium cepa.
B) Antimonium tartaricum.
C) Bryonia Alba.
D) Gelsemium.

Questão 46
―Alguns sintomas são produzidos pelos medicamentos, com maior frequência, isto é, em
muitos organismos, outros mais raramente, ou em poucas pessoas, alguns somente em
pouquíssimos organismos sãos.‖ (HAHNEMANN, 1995)
Quanto à categoria de sintomas produzidos somente em pouquíssimos organismos sãos,
é CORRETO afirmar que eles pertencem às chamadas
A) agravações.
B) idiossincrasias.
C) intoxicações.
D) patogenesias.
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Questão 47
Assinale a alternativa em que a informação sobre a administração do medicamento na
escala cinquenta milesimal (LM) está CORRETAMENTE descrita.
A) A dinamização de um medicamento que demonstrou ser útil sem produzir sintomas
mórbidos, deve ser contínua, elevando gradativamente a dinamização, até o momento
em que o paciente sentir retorno de sintomas antigos.
B) A dose de um medicamento deve ser aumentada gradativamente, aumentando o
número de sucussões antes de cada administração ou aumentando o número de
colheres a serem tomadas, até o término do frasco de medicação.
C) Observa-se logo após administração do medicamento, um aumento dos sintomas que
é considerado a agravação homeopática, seguida de melhora rápida e duradoura,
após o aumento da dose.
D) Obtém-se uma melhora inicial, nas primeiras horas ou dias; quando aparece a
agravação homeopática, esta é eliminada pela suspensão da tomada do
medicamento.

Questão 48
Segundo Hahnemann, é CORRETO afirmar que o aparecimento de agravação
homeopática, logo após a primeira dose de medicação, principalmente em tratamento de
doenças crônicas, representa
A) dinamização baixa.
B) doença incurável.
C) dose excessiva.
D) medicamento errado.
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Questão 49
O emprego de sinônimos deve restringir-se aos constantes de obras consagradas na
literatura científica, conforme a Farmacopeia Homeopática Brasileira, 2ª Ed. (2003).
A esse respeito, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I.
COLUNA I

COLUNA II

1. Calcarea carbônica

(

)

Anemone pratensis

2. Chamomilla

(

)

Crotalus mutus

3. Ignatia amara

(

)

Faba bengalensis

4. Lachesis

(

)

Matricaria

5. Lycopodium clavatum

(

)

Ostrea adulis

6. Pulsatilla

(

)

Pes ursinus

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA.
A) (4) (5) (1) (6) (3) (2)
B) (5) (1) (6) (2) (4) (3)
C) (6) (4) (2) (3) (1) (5)
D) (6) (4) (3) (2) (1) (5)

Questão 50
Considerando um paciente alcoólatra e portadora de síndrome de intolerância à lactose,
assinale a alternativa cuja forma farmacêutica prescrita seja a mais apropriada.
A) Dose única pó
B) Glóbulos
C) Gotas
D) Tabletes
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Questão 51
A respeito da conduta clínica em casos de pacientes sensíveis, assinale a informação
CORRETA.
A) Deve-se alterar a posologia, diminuindo na prescrição o número de vezes que o
paciente irá tomar a medicação.
B) Deve-se começar o tratamento utilizando medicamentos menos tóxicos em baixas
potências.
C) Deve-se orientar o paciente a fazer a diluição da medicação em um frasco com certa
quantidade de água.
D) Deve-se solicitar ao paciente a interromper a medicação, assim que aparecerem os
primeiros sintomas diferentes e desagradáveis.

Questão 52
Em relação à classificação das enfermidades agudas, segundo Hahnemann, é
INCORRETO afirmar que
A) as enfermidades coletivas endêmicas ocorrem esporadicamente por influências
meteorológicas ou climáticas nocivas, afetando um grande número de indivíduos.
B) as enfermidades coletivas podem ocorrer como enfermidades agudas propriamente
ditas, dependendo de agentes infecciosos específicos.
C) as enfermidades individuais podem ocorrer devido às indisposições ou transtornos
fisiopatológicos de causas ocasionais.
D) as enfermidades individuais podem ocorrer devido aos traumatismos ou transtornos
patológicos causados por ação mecânica.
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Questão 53
Analise as seguintes afirmativas, referentes à preparação dos medicamentos
homeopáticos, segundo a Farmacopeia Homeopática Brasileira, 2ª ed (2003).
I. O método de Fluxo Contínuo possui como limitação a preparação de medicamentos
acima de 100.000FC.
II. O método Korsakoviano difere do método Hahnemanniano por utilizar um único
frasco para a preparação de todas as dinamizações, a partir da 30CH.
III. O método de Fluxo Contínuo possui a técnica de preparo semelhante ao método
Hahnemanniano, diferindo apenas por ser um método mecânico e não manual.
IV. Os medicamentos prescritos na escala decimal (D) são preparados realizando 10
sucussões para cada dinamização.
A partir dessa análise, pode-se concluir que estão CORRETAS apenas as afirmativas
A) I e II.
B) I e IV.
C) II e III.
D) II e IV.

Questão 54
Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE as atitudes elucidadas por Hering
como a arte do interrogatório médico.
A) Escutar – Escrever – Interrogar – Coordenar
B) Escutar – Escrever – Questionar – Consultar
C) Examinar – Descrever – Interrogar – Analisar
D) Ouvir – Examinar – Analisar – Prescrever
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Questão 55
O repertório é um recurso valioso para a seleção do medicamento homeopático,
considerado um instrumento de indexação dos sintomas homeopáticos registrados nas
patogenesias e na experiência clínica dos homeopatas.
Assinale a alternativa que ressalta CORRETAMENTE uma limitação relativa ao uso dos
repertórios homeopáticos.
A) Apresentam a disposição dos sintomas de forma organizada e padronizada, em
ordem alfabética e sob uma rubrica geral.
B) Muitos sintomas não estão representados no repertório, portanto não substituem o
uso e o conhecimento das matérias médicas.
C) Permitem encontrar medicamentos de forma prática e rápida, após o método da
repertorização.
D) Podem ser utilizados tanto para o estudo individual como para o estudo comparativo
dos medicamentos.

Questão 56
A partir de 1,0 g de uma substância insolúvel foi preparado um medicamento homeopático
correspondente a 3DH (trit).
A concentração da substância de origem na dinamização citada é
A) 0,001g.
B) 0,01g.
C) 0,1g.
D) 1g.
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Questão 57
Analise as seguintes características de uma substância/medicamento homeopático.
Substância que no SNC atua excitando e em seguida levando ao abatimento,
sonolência e paralisia.
Mulher magra, medo de ser assassinada, muito falante, sempre pulando de um assunto
para outro.
Substância com tropismo pelos nervos, sufocação da garganta, desenvolvendo tosse,
inchaço e dor.
Face purpúrea, insuficiência cardíaca com agravação depois de dormir.
A análise permite afirmar que as características apresentadas acima correspondem ao
seguinte medicamento homeopático:
A) Atropa belladonna.
B) Lachesis mutus.
C) Sepia officinalis.
D) Valeriana officinalis.

Questão 58
Em relação à toxicidade dos medicamentos homeopáticos e às menores dinamizações
possíveis de serem dispensadas, assinale a correspondência INCORRETA.
A) Arnica .................................... Perigoso, só dispensado acima de 1CH.
B) Hyoscyamus niger ................ Perigoso, só dispensado acima de 2CH.
C) Ignatia amara ........................ Tóxico, só dispensado acima de 3CH.
D) Pulsatilla pratensis................ Perigoso, só dispensado acima de 3CH.
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Questão 59
Analise as afirmativas referentes à Anamnese Homeopática e assinale a alternativa
CORRETA.
A) Está baseada em uma concepção de valorização de todos os sintomas do paciente,
exigindo, assim, uma semiologia diferenciada.
B) Está fundamentada em uma concepção de normalidade e de patológico, que guiará a
prática médica do interrogatório seguido do exame físico.
C) Está marcada pela atenção ao discurso do paciente, exatamente como pronunciado
pelo paciente, na linguagem do senso comum.
D) Está pautada na utilização de um questionário de forma fixa, que irá proporcionar
maior interação com o paciente, utilizando uma técnica de interrogatório.

Questão 60
Um repertório homeopático dispõe sob cada sintoma e suas possíveis modificações, que
podem ser apresentadas de acordo com a natureza ou grau dos sintomas.
A esse respeito, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Quanto à natureza, os sintomas podem ser gerais ou particulares.
B) São considerados sintomas de primeiro grau aqueles que a maioria dos
experimentadores comprovaram em si mesmo.
C) São considerados de segundo grau os sintomas que se manifestaram em poucos
experimentadores, mas foram confirmados.
D) São considerados de terceiro grau os sintomas manifestados com grande intensidade
em todos os experimentadores ou que apresentaram cura clínica.

Questão 61
Segundo Hahnemann, na obra Organon da arte de curar, parágrafo 71 (1995), a operação
de cura restringe-se a alguns pontos.
As seguintes características devem ser levadas em conta pelo clínico, EXCETO
A) conhecer o emprego mais conveniente dos medicamentos.
B) conhecer os poderes patogenéticos dos medicamentos.
C) determinar o que é digno de ser curado.
D) identificar o agente etiológico da doença.
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Questão 62
A tabela abaixo apresenta uma relação de preparações homeopáticas, analise-a.
Medicamento

Dinamização, Escala e Método

I. Calcarea phosphorica

12DH

II. Ledum palustre

6CH

III. Metallum album

13CH

IV. Naja tripudians

200 FC

Considere que o número de Avogadro (6,02 x 10 23) corresponda ao número de átomos ou
moléculas de uma substância. Considere, também, que a menor parte de uma matéria
que deu origem a uma tintura-mãe corresponda a um átomo ou uma molécula.
Assinale a alternativa que corresponde à(s) preparação(ões) que NÃO apresenta(m)
nenhuma espécie química ponderável do material ativo de origem.
A) Preparações I e II.
B) Preparações I, III e IV.
C) Preparações III e IV.
D) Preparação IV.

Questão 63
Ao término da consulta homeopática, o médico busca, por meio do diagnóstico
medicamentoso, identificar o simillimum do paciente.
Assinale a alternativa que define CORRETAMENTE o termo simillimum.
A) O medicamento que abrange parcialmente os sintomas de um homem doente.
B) O medicamento que abrange parcialmente os sintomas de um homem são.
C) O medicamento que abrange a totalidade sintomática de um homem doente.
D) O medicamento que abrange todos os sintomas de um homem são.
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Questão 64
Com relação à dispensação dos medicamentos homeopáticos, considerando a legislação
atual, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Prescrições homeopáticas devem ser realizadas em receituário próprio, contemplando
a composição, forma farmacêutica, posologia e tempo de tratamento.
B) A dispensação de medicamentos homeopáticos cuja concentração de substância
ativa corresponde às doses máximas farmacologicamente estabelecidas, dependerá
de receita médica.
C) No diz respeito aos códigos de ética, os profissionais prescritores são impedidos de
prescrever fórmulas magistrais contendo código, símbolo, nome da fórmula ou nome
de fantasia.
D) O prescritor deve indicar na receita a duração do tratamento, no caso de haver
necessidade de continuidade do tratamento, com manipulação do medicamento
constante de uma prescrição por mais de uma vez.

Questão 65
Considerando as particularidades dos diagnósticos realizados na homeopatia, assinale a
alternativa INCORRETA.
A) A importância do diagnóstico nosológico reside na necessidade de se estabelecer um
prognóstico e eleição da terapêutica.
B) Hahnemann especificou que o diagnóstico constitucional é proveniente da
hereditariedade e individualidade do indivíduo.
C) O diagnóstico biopatográfico retrata dados detalhados da causa eventual da doença
em questão e momentos significativos na história da doença crônica.
D) O diagnóstico clínico dinâmico, também conhecido por prognóstico é a arte de
predizer o progresso e o fim da enfermidade.

31

Questão 66
Analise as seguintes afirmativas concernentes aos conceitos de primeira e de segunda
prescrição em homeopatia e assinale a alternativa INCORRETA.
A) Primeira prescrição é aquela capaz de provocar mudanças na sintomatologia do
paciente.
B) Primeira prescrição é aquela efetuada com um medicamento homeopático, após a
primeira consulta.
C) Segunda prescrição é a que segue a primeira prescrição que mobilizou o quadro
sintomático.
D) Segunda prescrição pode ser realizada com a repetição do mesmo medicamento da
primeira, alterando a dinamização ou a escala.

Questão 67
Analise as afirmativas, referentes à dispensação dos medicamentos homeopáticos,
segundo a Farmacopeia Homeopática Brasileira, 2ª. ed (2003).
I. Os medicamentos em dose única glóbulos, quando não especificado na prescrição,
devem ser dispensados com cinco unidades de glóbulos.
II. Os medicamentos em dose única líquida, quando não especificado na prescrição,
podem ser dispensados em solução hidroalcoólica a 30% v/v.
III. Os medicamentos em dose única líquida, quando não especificado na prescrição,
são dispensados em 1mL de veículo.
IV. Os medicamentos em gotas, quando não especificado na prescrição, são
dispensados em solução hidroalcoólica a 20%.
A partir dessa análise, pode-se concluir que apenas
A) a afirmativa I está incorreta.
B) a afirmativa III está incorreta.
C) a afirmativa IV está incorreta.
D) as afirmativas II , III e IV estão incorretas.

32

Questão 68
As seguintes afirmativas fornecem informações verdadeiras obtidas do Organon,
referentes à aplicação dos medicamentos e aos princípios homeopáticos, EXCETO
A) a agravação advém, se as doses não são modificadas pelas dinamizações
sucessivas, pois não é prático repetir a mesma dose inalterada (parágrafo 247).
B) á autorizada a substituição de um medicamento por outro, mais homeopaticamente
semelhante, desde que isso seja feito com um medicamento de cada vez (parágrafo
248).
C) o aparecimento de novos sintomas, após o início do tratamento, devido às
patogenesias, constitui o maior critério para a mudança da potência do medicamento
(parágrafo 249).
D) doses grandes de um medicamento homeopático corretamente escolhido, e
principalmente quando repetido, causam, muitas desgraças (parágrafo 276).

Questão 69
―Menina de quatro anos, após algumas horas de febre, tem intensa hematúria com
albuminúria, cilindros granulosos e hialinos e pressão arterial normal. Ausência de sede,
edema do rosto, febre intensa, calor ardente, delírio. Na anamnese, obtém-se a
informação de que os sintomas iniciaram poucos dias após o nascimento de um irmão.‖
Diagnóstico clínico: glomerulonefrite focal.
Nesse caso, o medicamento homeopático mais indicado é
A) Apis.
B) Belladonna.
C) Lycopodium.
D) Mercurius.
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Questão 70
―Menina de seis anos, depois de resfriamento, apresenta febre alta, dor no tórax direito
agravado pela inspiração, tosse seca, dor no peito por tossir, lábios secos, intensa sede
de grandes quantidades. No exame clínico, acha-se totalmente imóvel, deitada sobre o
lado direito com respiração dispneica. O exame do pulmão direito revela um foco
congestivo, que logo é confirmado à radiografia, ao nível do lóbulo médio.‖
Diagnóstico clínico: Pneumonia do lado direito.
Nesse caso, o medicamento homeopático mais indicado é
A) Arsenicum.
B) Bryonia.
C) Ipeca.
D) Staphysagria.
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AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE
RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS
NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

