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NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 10 (dez) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 
questões), Legislação aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos 
Específicos (25 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 

solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
VI.  Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 

respostas. 
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 
VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo 

recursal contra gabarito. 
IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas. 
X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 
XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração. 
XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares. 
 

Boa Prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto
 Há algum tempo venho afinando certa mania. Nos começos 
chutava tudo o que achava. [...] Não sei quando começou em 
mim o gosto sutil. [...]
 Chutar tampinhas que encontro no caminho. É só ver a 
tampinha. Posso diferenciar ao longe que tampinha é aquela 
ou aquela outra. Qual a marca (se estiver de cortiça para 
baixo) e qual a força que devo empregar no chute. Dou uma 
gingada, e quase já controlei tudo. [...] Errei muitos, ainda erro. 
É plenamente aceitável a ideia de que para acertar, necessário 
pequenas erradas. Mas é muito desagradável, o entusiasmo 
desaparecer antes do chute. Sem graça.
 Meu irmão, tino sério, responsabilidades. Ele, a camisa; 
eu, o avesso. Meio burguês, metido a sensato. Noivo...
 - Você é um largado. Onde se viu essa, agora! [...]
 Cá no bairro minha fama andava péssima. Aluado, farrista, 
uma porção de coisas que sou e que não sou. Depois que 
arrumei ocupação à noite, há senhoras mães de família que já 
me cumprimentaram. Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos 
de confiança. Acham, sem dúvida, que estou melhorando. 
 - Bom rapaz. Bom rapaz.
 Como se isso estivesse me interessando...
Faço serão, fico até tarde. Números, carimbos, coisas chatas. 
Dez, onze horas. De quando em vez levo cerveja preta e 
Huxley. (Li duas vezes o “Contraponto” e leio sempre). [...]
Dia desses, no lotação. A tal estava a meu lado querendo 
prosa. [...] Um enorme anel de grau no dedo. Ostentação 
boba, é moça como qualquer outra. Igualzinho às outras, sem 
diferença. E eu me casar com um troço daquele? [...] Quase 
respondi...
- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal. Assobia sambas 
de Noel com alguma bossa. Agora, minha especialidade, 
meu gosto, meu jeito mesmo, é chutar tampinhas da rua. Não 
conheço chutador mais fino. 
(ANTONIO, João. Afinação da arte de chutar tampinhas. In: Patuleia: 

gentes de rua. São Paulo: Ática, 1996) 

Vocabulário: 
Huxley: Aldous Huxley, escritor britânico mais conhecido por 
seus livros de ficção científica. 
Contraponto: obra de ficção de Huxley que narra a destruição 
de valores do pós-guerra na Inglaterra, em que o trabalho e a 
ciência retiraram dos indivíduos qualquer sentimento e vontade 
de revolução. 

1) Ao representar os irmãos, o texto estabelece uma 
oposição básica entre dois comportamentos que 
os caracterizam. Assinale a alternativa em que se 
transcrevem dois fragmentos que evidenciem esse 
contraste. 
a)  “Chutar tampinhas que encontro no caminho” (2º§)/ 

“-Bom rapaz. Bom rapaz.” (6º§).
b)  “Meu irmão, tino sério, responsabilidades”(3º§)/ “Faço 

serão, fico até tarde.” (8º§).
c)  “Você é um largado.” (4º§)/ “Como se estivesse me 

interessando” (7º§).
d)  “Meio burguês, metido a sensato.” (3º§)/ “Aluado, 

farrista” (5º§).
e)  “Cá no bairro minha fama andava péssima.” (5º§)/ 

“Onde se viu essa, agora!” (4º§).

2) O narrador emprega, no primeiro parágrafo, a 
construção “Nos começos chutava tudo o que achava.” 
que evidencia uma construção incomum marcada por 
uma atípica flexão de número. Esse emprego expressivo 
sugere que: 
a)  o personagem não pode delimitar quando a mania 

começou. 
b)  é impossível precisar o local em que ocorreu o primeiro 

chute. 
c)  não se trata de uma atitude exclusiva do personagem 

narrador.
d)  não houve um início, de fato, para a prática dessa 

mania.
e)  foram várias situações em que se chutava tudo que 

achava. 

3) Ao longo do texto a visão que o narrador tem de si é 
alternada com o modo pelo qual os outros o veem. 
Assim, percebe-se que o rótulo de “Bom rapaz. Bom 
rapaz.” (6º§) deve-se ao fato de o narrador: 
a)  dedicar-se ao chute de tampinhas. 
b)  ler o livro de um autor famoso. 
c)  ter uma péssima fama no bairro. 
d)  passar a cumprimentar as senhoras. 
e)  conseguir um emprego noturno.

4) Em “Há algum tempo venho afinando certa mania.” 
(1º§), nota-se que o termo destacado pertence à 
seguinte classe gramatical:
a)  substantivo.
b)  adjetivo.
c)  pronome. 
d)  advérbio. 
e)  interjeição. 

5) No terceiro parágrafo, no trecho “Ele, a camisa; eu, 
o avesso.”, foi empregado um recurso coesivo que 
confere expressividade ao texto. Trata-se da: 
a)  elipse.
b)  anáfora. 
c)  catáfora. 
d)  repetição.
e)  sinonímia.

6) No nono parágrafo, ao referir-se à moça que sentou a 
seu lado no lotação, o narrador revela uma visão: 
a)  objetiva. 
b)  depreciativa. 
c)  idealizada. 
d)  contestadora. 
e)  indiferente. 

7) A oração “Depois que arrumei ocupação à noite,”(5º§) é 
introduzida por uma locução conjuntiva que apresenta 
o mesmo valor semântico da seguinte conjunção: 
a)  porquanto.
b)  conforme.
c)  embora. 
d)  quando. 
e)  pois.

8) O emprego do acento grave em “Às vezes, aparecem 
nos rostos sorrisos de confiança.“ (5º§) justifica-se 
pela mesma razão do que ocorre no seguinte exemplo: 
a)  Entregou o documento às meninas. 
b)  Manteve-se sempre fiel às suas convicções. 
c)  Saiu, às pressas, mas não reclamou. 
d)  Às experiências, dedicou sua vida. 
e)  Deu um retorno às fãs. 

9) No último parágrafo, o período “- Olhe: sou um cara que 
trabalha muito mal.” é composto e sua última oração 
pode ser classificada como: 
a)  subordinada adjetiva.
b)  subordinada adverbial. 
c)  coordenada sindética.
d)  subordinada substantiva. 
e)  coordenada assindética. 

10) A locução verbal “venho afinando”, presente no 
primeiro período do texto, constrói um sentido de ação: 
a)  passada e concluída. 
b)  que ainda será realizada. 
c)  pontual e ocorrida no presente.
d)  com ideia de continuidade.  
e)  passada que não mais se realiza. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Se Ana já fez 120% de 35% de uma tarefa, então a fração 
que representa o que ainda resta da tarefa é:

a) 
50
21

b) 
100
42

c) 
50
29

d) 
50
27

e) 
50
31

12) Dentre os moradores de certa vila de casas, sabe-se 
que 36 deles gostam de assistir à TV, 47 gostam de ir 
à academia e 23 gostam dos dois. Se 92 moradores 
opinaram, então o total deles que não gostam nem de 
TV e nem de ir à academia é:
a)  32
b)  55
c)  14
d)  36
e)  43

13) De acordo com a sequencia lógica 
3,7,7,10,11,13,15,16,19,19,..., o próximo termo é:
a)  20
b)  21
c)  22
d)  23
e)  24

14) Considerando a frase “João comprou um notebook e 
não comprou um celular”, a negação da mesma, de 
acordo com o raciocínio lógico proposicional é:
a)  João não comprou um notebook e comprou um celular
b)  João não comprou um notebook ou comprou um celular
c)  João comprou um notebook ou comprou um celular
d)  João não comprou um notebook e não comprou um 

celular
e)  Se João não comprou um notebook, então não comprou 

um celular

15) Sabe-se que p, q e r são proposições compostas e o 
valor lógico das proposições p e q são falsos. Nessas 
condições, o valor lógico da proposição r na proposição 
composta {[q v (q ̂  ~p)] v r} cujo valor lógico é verdade, 
é:
a)  falso
b)  inconclusivo
c)  verdade e falso
d)  depende do valor lógico de p
e)  verdade

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, 
autorizou o Poder Executivo a criar a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares, bem como definiu 
suas competências. No que diz respeito a essas 
competências definidas pela legislação, analise as 
afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso 
(F).
(  ) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos 

hospitais universitários e federais e a outras instituições 
congêneres, com implementação de sistema de gestão 
único com geração de indicadores quantitativos e 
qualitativos para o estabelecimento de metas

(  ) Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa 
de instituições federais de ensino superior e de 
outras instituições congêneres, cuja vinculação com o 
campo da saúde pública ou com outros aspectos da 
sua atividade torne necessária essa cooperação, em 
especial na implementação das residências médica, 
multiprofissional e em área profissional da saúde, nas 
especialidades e regiões estratégicas para o Poder 
Executivo

(  ) Administrar unidades hospitalares, bem como prestar 
serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial 
e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no 
âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde)

(  ) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento 
em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos 
hospitais universitários federais e a outras instituições 
congêneres 

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a) F, V, F, F
b) V, F, V, V
c) V, F, V, F
d) V, V, V, F
e) F, F, V, F

17) Em conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº 
12.550, de 15 de dezembro de 2011, no tocante aos 
recursos da EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares) assinale a alternativa INCORRETA.
a)  As receitas decorrentes da alienação de bens e direitos 
b)  Doações, legados, subvenções e outros recursos que 

lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de 
direito público ou privado

c)  As receitas decorrentes dos acordos e convênios que 
realizar com entidades nacionais e internacionais

d)  Recursos oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União, Estados e Municípios

e)  As receitas decorrentes dos direitos patrimoniais, tais 
como aluguéis, foros, dividendos e bonificações
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18) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que 
aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares – EBSERH, determina quais são 
seus órgãos estatutários, bem como define quem NÃO 
poderá participar da composição destes órgãos. Analise 
os itens abaixo e assinale a alternativa CORRETA no 
que concerne aos impedimentos.
I. Os declarados inabilitados para cargos de administração 

em empresas sujeitas a autorização, controle e 
fiscalização de órgãos e entidades da administração 
pública direta e indireta.

II. Os que houverem sido condenados por crime 
falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de 
corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, 
contra a economia popular, contra a fé pública, contra 
a propriedade ou que houverem sido condenados à 
pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos.

III. Os que detiveram o controle ou participaram da 
administração de pessoa jurídica concordatária, falida 
ou insolvente, no período de cinco anos anteriores à 
data da eleição ou nomeação, ainda que na condição 
de síndico ou comissário.

IV. Os que detenham controle ou participação relevante 
no capital social de pessoa jurídica inadimplente com 
a EBSERH ou que lhe tenha causado prejuízo ainda 
não ressarcido, estendendo-se esse impedimento 
aos que tenham ocupado cargo de administração em 
pessoa jurídica nessa situação, no exercício social, 
imediatamente anterior à data da eleição ou nomeação.

V. Sócio, ascendente, descendente ou parente colateral 
ou afim, até o terceiro grau, de membro do Conselho 
de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho 
Consultivo.

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

19) O Regimento interno da EBSERH específica que o 
corpo diretivo é constituído pelo Presidente e pelos 
Diretores que compõem a Diretoria Executiva e também 
determina quais são os órgãos de apoio vinculados à 
Presidência. Avalie as alternativas abaixo e assinale a 
que apresenta a informação INCORRETA sobre esses 
órgãos de apoio.
a)  Consultoria Jurídica
b)  Assessoria Técnica-Parlamentar
c)  Coordenadoria de Formação Profissional
d)  Coordenadoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica
e)  Coordenadoria de Gestão Estratégica

20) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – determina as competências 
da Corregedoria-Geral. No que diz respeito a essas 
atribuições, analise as afirmativas abaixo, dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Determinar, quando comprovada a necessidade, a 

realização de inspeções preventivas e a requisição de 
perícias e laudos periciais

(  ) Coordenar, orientar, controlar e avaliar as atividades 
de correição no âmbito da Sede, filiais e unidades 
descentralizadas, inclusive no que se refere às ações 
preventivas, objetivando a melhoria do padrão de 
qualidade no processo de gestão e, como consequência, 
na prestação de serviços à sociedade

(  ) Estudar e propor a revisão de normas e procedimentos 
administrativos, quando constatadas fragilidades nas 
metodologias de fiscalização que poderiam possibilitar 
eventuais riscos e desvios de conduta funcional e 
irregularidades

(  ) Receber denúncias envolvendo desvio de conduta de 
empregados, lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio 
público e adotar os procedimentos correcionais cabíveis, 
dando ciência das medidas adotadas aos agentes que 
as formularam

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a) F, V, V, V
b) V, F, F, V
c) F, V, F, V
d) V, F, V, F
e) F, F, V, V

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Promoção da saúde foi um dos eixos do Pacto pela 
Vida, componente do pacto pela Saúde (2006), um dos 
marcos da construção do SUS. Analise os objetivos 
desse eixo abaixo e assinale o incorreto.
a) Elaborar e implementar uma Política de Promoção da 

Saúde, de responsabilidade dos três gestores
b) Enfatizar a mudança de comportamento da população 

brasileira de forma a internalizar a responsabilidade 
individual da prática de atividade física regular, 
alimentação adequada e saudável e combate ao 
tabagismo

c) Articular e promover os diversos programas de 
promoção de atividade física já existentes e apoiar a 
criação de outros

d) Apoiar e estimular estratégias de detecção precoce do 
câncer de mama e do câncer do colo uterino

e) Promover medidas concretas pelo hábito da alimentação 
saudável

22) Analise as representações abaixo e assinale a 
alternativa que contempla aquelas que são permitidas 
no Conselho de Saúde.
I. Poder Judiciário.
II. Poder Legislativo.
III. Poder Executivo.
a) I, II e III
b) Apenas III
c) Apenas II
d) Apenas I e II
e) Apenas I e III
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23) Sobre o sistema SISAIH - Sistema Gerador do 
Movimento das Unidades Hospitalares, assinale a 
alternativa incorreta:
a) Otimiza a digitação e remessa de dados
b) Emite relatórios gerenciais
c) Possibilita auditoria nas internações indevidas antes do 

efetivo pagamento
d) É um sistema descentralizado utilizado mensalmente 

pelas Unidades Hospitalares para transcrição dos 
dados das Autorizações de Internações Hospitalares e 
envio dos dados às Secretarias de Saúde

e) É a principal ferramenta de acompanhamento da gestão 
da saúde no município, estado, Distrito Federal e União

24) Um dos princípios fundamentais do Sistema Único 
de Saúde (SUS) determina que todos os cidadãos 
brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm 
direito ao acesso às ações e serviços de saúde. Assinale 
a alternativa que corresponde a esse princípio.
a) Integralidade
b) Igualdade
c) Universalidade
d) Equidade
e) Autonomia

25) O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é 
previsto no decreto presidencial 7508/12. Acerca desse 
contrato, assinale a alternativa incorreta:
a) O Conselho Nacional de Saúde é o órgão que fará o 

controle e a fiscalização do Contrato Organizativo de 
Ação Pública da Saúde

b) A humanização do atendimento do usuário será fator 
determinante para o estabelecimento das metas de 
saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação 
Pública de Saúde

c) O Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde 
observará diretrizes básicas para fins de garantia 
da gestão participativa, como o estabelecimento de 
estratégias que incorporem a avaliação do usuário, das 
ações e dos serviços, como ferramenta de sua melhoria

d) As normas de elaboração e fluxos do Contrato 
Organizativo de Ação Pública de Saúde serão 
pactuados pelo CIT (Comissão Intergestores Tripartite), 
cabendo à Secretaria de Saúde Estadual coordenar a 
sua implementação

e) Os partícipes incluirão dados sobre o Contrato 
Organizativo de Ação Pública de Saúde no sistema de 
informações em saúde organizado pelo Ministério da 
Saúde e os encaminhará ao respectivo Conselho de 
Saúde para monitoramento

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Hahnemann, no Prefácio da 4ª edição do Organon se 
refere às propriedades da Energia Vital (EV). 

 Assinale a alternativa correta.
a) A EV não é automática, mas é inteligente e autocrática, 

responsável pela recuperação da saúde 
b) A EV desequilibrada não interfere na suscetibilidade do 

organismo ao meio
c) A EV é instintiva, irracional e irrefletida, sujeita às leis 

orgânicas do nosso corpo, não adaptada para a perfeita 
restauração da saúde perturbada ou perdida 

d) A EV é autocrática e onipotente, mas se submete às leis 
da matéria

e) A experimentação no homem sadio afeta a EV e produz 
no organismo uma enfermidade natural

27) Analise as afirmativas abaixo, identifique o autor 
da frase - Hahnemann (H) ou Kent (K) - e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta de cima 
para baixo.
I. Nos experimentos patogenéticos, bem como nas 

doenças agudas epidêmicas, depreende-se o 
entendimento de que a mesma potência morbígena 
(medicamento ou patógeno natural) pode produzir 
diferentes sintomas em diferentes indivíduos, pelas 
diferenças na constituição de cada organismo. 

II. As Doenças Agudas Coletivas são os chamados 
Miasmas Agudos ou Doenças Apsóricas, com quadro 
clínico bem definido, com período de evolução 
determinado, e que requerem um tratamento com 
medicamentos apsóricos, pois não dependem da Psora. 
Podem ser: Esporádicas - quando acometem indivíduos 
que possuem Suscetibilidade ou Epidêmicas - quando 
acometem vários indivíduos suscetíveis ao mesmo 
tempo. 

III. A menos que as pessoas levem uma vida ordenada, não 
serão curadas de suas doenças crônicas. O objetivo do 
tratamento homeopático é o restabelecimento da ordem 
na economia, ou seja, o desaparecimento de todos os 
sintomas clínicos, dos gerais aos particulares, incluindo 
os raros, peculiares e característicos. 

IV. A Psora foi adquirida em consequência do pecado 
original e, a partir daí, transmitida a toda humanidade. 
Portanto, todos já nascem com a Psora. Se a Psora não 
tivesse se estabelecido como um miasma sobre a raça 
humana, a suscetibilidade às enfermidades agudas não 
poderia existir. 

V. As Doenças Agudas Individuais são explosões 
passageiras da Psora latente, que retorna à latência, 
se elas não forem de grande porte, e que são 
desencadeadas por um fator excitante; essas doenças 
se manifestam como quadros agudos não infecciosos 
ou como doenças infecciosas que tendem a retornar de 
tempos em tempos, sendo manifestações da doença 
crônica, e que requerem um tratamento antipsórico. 

Assinale a alternativa correta.
a) K, K, H, K, H
b) H, K, H, K, H
c) K, H, K, H, H
d) H, H, K, K, H
e) H, K, K, K, K

28) Kent (1849-1916), em Lições de Filosofia Homeopática, 
faz as seguintes reflexões: Lição 8 - “Vida em sua 
plenitude é liberdade... quando todas as suas funções 
são executadas de uma forma perfeita, não tendes 
consciência de vosso corpo, o que significa que estais 
em liberdade”.  Lição 9 - “Se o homem se encontra na 
ordem mais elevada e é racional, deseja manter-se em 
contínua ordem, para que seus pensamentos possam 
continuar racionais; mas ele é colocado em tanta 
liberdade que pode também destruir sua racionalidade... 
Quando não está em liberdade, o indivíduo diz: “Eu 
sinto”. Esta perturbação, que provém da causa, é de um 
caráter invisível e se manifesta através de mudanças 
nas atividades do corpo, mudanças nas sensações, 
mudanças nas funções...”. Lição 19 - “O homem por seu 
mau pensamento e desejo perverso, entrou num estado 
no qual perdeu sua liberdade, sua ordem interna...”. 

 Com base nessas reflexões de Kent pode-se afirmar: 
I. A saúde é um estado de liberdade e ordem. 
II. Quando o homem, apesar de sua doença, consegue se 

locomover livremente, está em liberdade.
III. A desordem interna afeta o organismo em sua totalidade.
IV. No estado de desordem o homem vive a partir de sua 

enfermidade, mas com liberdade.
 Estão corretas as afirmativas:

a) I e III apenas
b) I e II apenas
c) I e IV apenas
d) I, II e III apenas
e) III apenas
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29) Hahnemann em “Organon da Arte de Curar” - §15 - “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 e por ela dispostos no 
organismo e representando o mal existente, constituem 
um todo, são uma única e mesma realidade... ambos 
constituem uma unidade, embora, em pensamento, 
nós a separemos em dois conceitos, a fim de facilitar 
sua compreensão”. Este parágrafo sustenta um dos 
princípios da Homeopatia. 

 Assinale a alternativa correta.
a) Lei dos Semelhantes
b) Experimentação no homem são
c) Doses infinitesimais
d) Medicamento dinamizado
e) Medicamento único

30) No § 9 do Organon, HAHNEMANN afirma: “No estado 
de saúde do indivíduo reina, de modo absoluto, a 
força vital não material que anima o corpo material 
como “Dynamis”, mantendo todas as suas partes em 
processo vital admiravelmente harmônico nas suas 
sensações e funções, de maneira que nosso espírito 
racional que nele habita, possa servir-se livremente 
deste instrumento vivo e sadio para o mais elevado 
objetivo de nossa existência”.

 No Escrito Menor “Esculápio na Balança”, Hahnemann 
exclama: “Sem dúvida, Oh! Homem, quão nobre é tua 
origem, quão grande teu destino e quão elevado o 
objeto de tua vida! Não estás destinado a aproximar-
te por meio de pensamentos sublimes, de ações 
que exaltem tua dignidade, de conhecimentos que 
abarquem o universo, ao Grande Espírito que adoram 
todos os habitantes de todos os sistemas solares?”. 

 No Escrito Menor “Amigo da Saúde”, Hahnemann diz: 
“Quando contemplamos a grande família do gênero 
humano atuando como atua; quando vemos com que 
perseverança eles vão através de suas mais ou menos 
importantes esferas de ação, nas quais alguma paixão 
indigna frequentemente delineia-se; quando vemos 
como eles se empenham em alcançar algum tipo de 
alegria, sendo ela fácil: posição, dinheiro, aprendizado, 
entretenimento ou excitação, raramente dignando-se a 
dirigir um simples relance na direção das reais bênçãos 
deste mundo – Sabedoria e Saúde – as quais lhe acenam 
com a volta ao Éden, não podemos refrear nossa pena 
de uma raça de tão nobre origem e alto destino”.

 Em Lições de Filosofia Homeopática, Lição 18, Kent 
afirma: “A Suscetibilidade à Psora é uma questão 
muito ampla, que remonta ao erro primitivo, à primeira 
enfermidade da raça humana (a enfermidade espiritual), 
a qual, por sua vez, assentou a base para as outras 
doenças, tanto agudas como crônicas. Portanto, 
a Psora é a causa básica, a desordem primitiva ou 
primária da raça humana”. 

 Com base nestes trechos podemos afirmar que para 
Hahnemann e Kent:
I. A enfermidade do ser humano tem origem metafísica ou 

espiritual, decorrente de sua desconformidade com os 
desígnios do Criador. 

II. O fim último do homem é aproximar-se de DEUS e a 
saúde é um requisito para o alcance de tal fim. 

III. Não há outra causa por trás das enfermidades senão 
a lei divina violada, e não existe cura a não ser pela 
aproximação ao Criador.

IV. O homem fica doente por causas externas e não por 
causas internas que provém do pensamento.

 Estão corretas as afirmativas:
a)  I e II apenas
b)  II e IV apenas
c)  I e III apenas
d)  I, II e III apenas
e)  II apenas 

31) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta:
I. Idiossincrasia, no conceito hahnemanniano, é uma 

constituição corpórea peculiar que possui uma tendência 
a ser induzida a um estado de doença por determinadas 
coisas que parecem não produzir impressões ou 
alterações em muitos outros indivíduos.  

II. Cada indivíduo sente diversamente os efeitos da 
mesma causa, portanto, o quadro clínico é próprio de 
cada indivíduo. 

III. A idiossincrasia é algo relacionado à quantidade 
do medicamento homeopático empregado na 
experimentação e os sintomas despertados são de 
intensidade mais marcada no plano físico. 

IV. Na patogenia realizada com substâncias em dose 
ponderal podemos encontrar sintomas idiossincrásicos. 

 Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e IV apenas
b) I e II apenas
c) II e III apenas
d) III e IV apenas
e) IV apenas

32) Para Kent, em Lições de Filosofia Homeopática, 
o prognóstico depende das observações que o 
médico faz de seu paciente, após administrar-lhe 
um medicamento. As conclusões que deduz dessas 
observações é que predirão a futura sorte do paciente. 
As observações prognósticas que têm valor são 
aquelas que se faz depois da administração de um 
medicamento homeopático suficientemente específico 
e que guarda relação com o caso, capaz de produzir 
mudanças nos sintomas do paciente. Na 5ª Observação 
Prognóstica observa-se uma melhora inicial seguida 
de agravação dos sintomas. Esta evolução comporta 
algumas possibilidades. 

 Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta.
I. O remédio era similar ou superficial, ocorrendo somente 

paliação ou supressão passageira dos sintomas.
II. O paciente era incurável, ocorrendo somente paliação 

dos sintomas.
III. Efeito placebo da consulta ou do medicamento. 
IV. A ocorrência de algum obstáculo à cura.

 Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e IV apenas
b) I e II apenas
c) II e III apenas
d) III e IV apenas
e) I, II, III e IV
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33) Paciente do sexo masculino, 11 anos, consulta com 
queixa de erupção cutânea pruriginosa generalizada 
há cinco dias (medicado no PS com cortisona) e 
tosse seca há um dia. Os pais referem que o filho 
tem dificuldades escolares, com agitação excessiva 
desde bebê e falta de concentração. Tem diagnóstico 
de TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com 
Hiperatividade) + Transtorno Opositivo. Faz terapia e 
acompanhamento psicopedagógico há quatro anos 
sem resultado. Toma Melatonina para dormir. Medicado 
com Sulphur foi melhorando do quadro cutâneo e 
pulmonar, sem novas recidivas, mas não melhorou do 
comportamento que foi piorando. O paciente apresenta 
uma riqueza muito grande de sintomas mentais, 
sonhos e ilusões apavorantes, que o levam a dormir 
na cama dos pais por medo. Na sequência, durante 
dois anos, foram prescritos vários medicamentos sem 
melhora do comportamento. A cada novo medicamento 
apresentava um leve melhora por um ou dois dias 
seguida de agravação dos sintomas, com aparecimento 
de novos sintomas, sem melhora mesmo com diluição 
do medicamento; algumas vezes apresentou melhora 
após antidotar inalando produto com cânfora. Tomou 
os medicamentos em LM e/ou CH, sempre com a 
mesma evolução; além de Sulphur tomou: Calc, Stram, 
Lach, Lyc, Hyosc, Ars, Tub, Caust, Staph, Nux-v, Bell, 
Plb, Tarent, Meny e Merc. Há cerca de dois meses, após 
cuidadosa reavaliação completa do caso, foi medicado 
novamente com Ars LM6, na seguinte posologia: diluir 
uma gota em um copo de água e tomar uma colher de 
café da diluição, em dose única. Houve uma melhora 
muito grande de todos os sintomas, que retornaram 
após duas semanas, mas menos intensos. E assim tem 
sido medicado com essa pequena dose, a cada vez 
que retornam os sintomas guias, sempre com melhora 
de todos os sintomas. Tendo em vista esta evolução, 
avalie quais OPK (Observações Prognósticas de Kent) 
se aplicam a este caso. 

 Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
correta.
I. Após a prescrição inicial de Sulphur, ocorreu a 7ª OPK, 

ou seja, uma total melhora dos sintomas físicos, sem 
alívio do doente.

II. Na evolução após cada medicamento prescrito ocorreu 
a 8ª OPK, ou seja, comprovação ou reexperimentação 
do medicamento prescrito em pacientes hipersensíveis.

III. Na evolução após cada medicamento prescrito ocorreu 
a 6ª OPK, ou seja, alívio demasiado curto dos sintomas 
em paciente incurável.

IV. Trata-se de um exemplo de evolução em paciente 
hipersensível.

 Estão corretas as afirmativas:
a)  I, II e III apenas
b)  I, II e IV apenas
c)  I e III apenas
d)  I e II apenas
e)  II e IV apenas

34) Você é médico plantonista em um Hospital e durante 
um plantão é chamado por um colega que  lembrou 
que você fez curso de Especialização em Homeopatia. 
Ele pede a sua opinião em relação a uma criança 
que foi trazida ao Pronto Atendimento por estar com 
sintomas de irritabilidade, febre ardente, sede intensa, 
face e olhos avermelhados e pele seca há dois dias. 
O plantonista não encontrou qualquer alteração ao 
exame clinico e os exames complementares solicitados 
se mostraram normais. A mãe, tentando ajudar, relata 
que a criança vem tomando um remédio homeopático 
indicado para um quadro agudo que ela apresentou há 
1,5 meses. Naquela ocasião a criança apresentou uma 
infecção na garganta, foi tratada com Belladona CH30 
e logo ficou bem. A mãe, por conta própria, continuou 
dando o medicamento diariamente, três vezes ao dia, 
até o momento. Assinale a alternativa que apresenta 
como você explicaria ao seu colega o que pode estar 
acontecendo e qual seria a sua orientação. 

 Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta.
I. A criança deve estar com alguma infeção inaparente 

e assim mesmo deve ser medicada com antitérmico e 
antibiótico, além do medicamento homeopático mais 
adequado ao caso.

II. A criança está apresentando uma patogenesia 
de Belladona e, neste caso, deve-se suspender a 
medicação e aguardar, ou antidotar segundo a Regra 
de Jahr.

III. A criança pode estar fazendo patogenesia de Belladona 
e neste caso não há o que se possa fazer. 

IV. A criança provavelmente, está apresentando, um 
quadro viral, que não tem nada a ver com o tratamento 
homeopático que vinha fazendo. Assim, a melhor 
conduta homeopática é medicá-la com antibiótico e 
cortisona.

 Estão corretas as afirmativas:
a)  I, II e III apenas
b)  I e III apenas
c)  II apenas
d)  I e II apenas
e)  I, II e IV apenas

35) Nos §§ 7 e 77 do Organon e na Lição 7 do livro Lições 
de Filosofia Homeopática, Hanhnemann e Kent tratam 
das indisposições ou doenças aparentes. Analise as 
afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso 
(F) e assinale a alternativa que apresenta a sequencia 
correta de cima para baixo.
I. As indisposições são doenças aparentes provocadas 

por causas externas (causa occasionalis). 
II. As indisposições imitam os miasmas e somente 

ocorrerem nos indivíduos enfermos. 
III. Tanto nos indivíduos sãos como nos enfermos, 

eliminando a causa o paciente retornará à saúde ou ao 
seu estado de saúde original.

IV. O médico deve distinguir as causas externas ou de 
origem externa (e deve removê-las), das verdadeiras 
causas da doença que estão no interior do homem.

V. Para Kent, as causas excitantes e as casas aparentes 
têm relação com a doença endógena do pacientes. Por 
exemplo, paciente portador de úlcera gástrica que piora 
pela ingestão de café.

 Escolha a afirmativa correta.
a) F, V, F, V, V
b) F, V, F, V, F
c) F, V, V, V, V
d) V, F, V, V, V
e) V, F, V, F, V
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36) Algumas premissas doutrinárias instrumentalizam 
a Estratégia de Prescrição na Homeopatia Clássica 
hahnemanniana-kentiana. Os trechos abaixo fornecem 
essas diretrizes.

 Hahnemann - Organon - § 4 - Ele é ao mesmo tempo 
um conservador da saúde, se conhece as coisas que a 
perturbam e causam e mantém a doença e sabe afastá-
las do homem são. § 22 Contudo, como nada se observa 
nas doenças que deva remover-se, para curá-las, a não 
ser a totalidade dos sintomas e sinais e, do mesmo 
modo, como os medicamentos nada podem apresentar 
de curativo a não ser sua tendência a produzir 
sintomas mórbidos em pessoas sãs e removê-las em 
pessoas doentes... por outro lado, conclui-se que, para 
a totalidade dos sintomas da doença a ser curada deve 
ser procurado o medicamento que evidenciou a maior 
tendência a produzir sintomas semelhantes ... § 56 
(Nota) ... só se realiza a cura, opondo-se um simillimo a 
um simillimum. § 273 Em nenhum caso sob tratamento 
é necessário e, portanto, permissível administrar a 
um paciente mais de uma única e simples substância 
medicinal de uma vez.

 Kent - Lições de Filosofia Homeopática - Lição 6 - 
“... mas ele necessitava desse remédio desde sua 
infância, e seríeis capazes de imaginá-lo, a partir dos 
sintomas de sua mudança de estado puro e simples, 
sem as alterações tissulares. Supondes que, porque a 
doença agora progrediu para alterações de tissulares, 
os órgãos estão se desarranjando e o homem está 
morrendo, que isso mudou aquele estado primitivo? 
Lição 24 - Frequentemente podemos retomar o fio da 
meada e voltar para o remédio que estava claramente 
indicado, mesmo vinte anos antes. Se aquele remédio 
estava indicado e não foi prescrito, a cura que era 
possível por este remédio ou um similar é a única coisa 
a ser considerada; este é o único remédio para o caso... 
Porque isto foi há vinte anos não há razão para não 
pensares nesta droga”. 

 Com base nesses trechos, analise as afirmativas 
abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale 
a alternativa que apresenta a sequencia correta de cima 
para baixo.
I. Deve-se afastar as coisas que perturbam, causam e 

mantém a doença.
II. Para medicar o paciente, deve-se levar em conta a 

totalidade sintomática.
III. A cura só se realiza quando a totalidade sintomática do 

paciente é removida.
IV. Para Kent o medicamento indicado na infância é o 

mesmo indicado na fase adulta; portanto, para ele existe 
um único medicamento para toda a vida do paciente.

V. Em nenhum caso é permissível administrar a um 
paciente, mais de uma única e simples substância 
medicinal de uma vez.

 Escolha a afirmativa correta.
a) F, V, F, V, V
b) F, V, F, V, F 
c) F, V, V, V, F
d) V, F, V, F, V
e) V, V, V, V, V

37) O Organon - Hahnemann - e as Lições de Filosofia 
Homeopática – Kent - instrumentalizam a Técnica 
Homeopática de consulta e conduta em cada caso 
clínico. 

 Analise as afirmativas abaixo e escolha a alternativa 
correta.
a) Durante a anamnese, deve-se deixar o paciente falar 

livremente, sem interrupção, e anotar tudo nas próprias 
palavras do paciente, na primeira pessoas do singular

b) Deve-se apenas proceder à identificação dos 
Sintomas Raros, Peculiares e Característicos, 
Sintomas Biopatográficos e Keynotes, para realizar a 
Hierarquização e Repertorização 

c) Estabelecer o Prognóstico Clínico-Dinâmico, segundo 
Hahnemann e Kent, é irrelevante

d) O registro do caso pode ser resumido e sucinto, pois 
não tem utilidade nas consultas subsequentes

e) O diagnóstico miasmático – Psora, Sycosis e Syphillis – 
tem pouca importância para a avaliação, compreensão 
e conduta em cada caso

38) Na Matéria Médica Homeopática existem certos 
medicamentos conhecidos como “o trio da indignação”. 

 Escolha a alternativa correta.
a) Arsenicum album – Nux vomica - Aconitum napellus

b) Belladonna – Nux vômica - Chamomilla

c) Chamomilla - Ignatia amara - Staphisagria

d) Nux vomica - Staphisagria – Ignatia amara

e) Nux vomica - Arsenicum album - Rhus toxicodendron

39) Uma paciente com 45 anos, apresentando sintomas 
do climatério, tais como impaciência, mau humor e 
irregularidades menstruais; também irritabilidade 
extrema com cólera fácil, e não suporta ser contrariada, 
nem consolada. Refere ainda cefaleia crônica, 
frequente, pulsátil e violenta desde os 15 anos de idade, 
que começou após término de um namoro. Atualmente 
apresenta quadro de depressão que começou há 10 
anos, por desavenças no casamento de 25 anos, com 
necessidade de isolar-se, sem vontade de sair de casa, 
crises de choro por profunda tristeza e não gosta de ser 
consolada; sente desejo de sal e tem pouca sede.

 Escolha o medicamento mais adequado para o 
tratamento desta paciente e assinale a alternativa 
correta. 
a) Calcarea ostrearum

b) Natrum muriaticum

c) Ignatia amara

d) Chamomilla

e) Lycopodium clavatum

40) Uma paciente propensa a brigar, obstinada, meticulosa, 
maldosa e vingativa, hipersensível. Não suporta 
roupa apertada no corpo, especialmente no pescoço. 
É excêntrica, exuberante e dada a prever eventos, 
inclusive em sonhos. Tem preferência alimentar por 
massas. Às vezes tem a sensação que não está deitada 
na cama, o que lhe causa grande apreensão. Não 
consegue assistir ao jornal na TV, pois se impressiona 
com todas as notícias sobre acidentes ou desgraças 
que acontecem, e depois não consegue dormir à noite. 

 Escolha o medicamento mais adequado para o 
tratamento desta paciente e assinale a alternativa 
correta.
a) Podophyllum

b) Nux vomica

c) Lachesis trigonocephallus

d) Phosphorus

e) Sulphur
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41) Planta venenosa da família das solanáceas que 
contém alcaloides como a atropina e a escopolamina. 
A raiz principal frequentemente se bifurca e, sendo 
grossa e carnuda, assemelha-se a duas coxas. Para 
aumentar essa semelhança, os feiticeiros a esculpiam 
e acrescentavam detalhes, deixando-a com o aspecto 
de um ser humano, como se vê em gravuras medievais 
que ilustram seu suposto poder afrodisíaco; em 
algumas regiões do Oriente Médio ainda é considerada 
como afrodisíaco capaz de excitar o amor e aumentar 
a fertilidade humana. Shakespeare fala de seus 
arrepiantes chiados e diz-se que é a “raiz louca” de 
Macbeth. Tem uma condição psicológica alternante: 
bom humor, generoso, abraça a todos e logo depois 
deprimido, triste e infeliz; a cabeça parece embotada, 
pouco poder de concentração. Euforia rapidamente se 
alterna com a depressão e vice-versa. Dor recorrente. 
Descontentamento, irritabilidade. Uma curiosa 
excitabilidade inquieta, uma espécie de histeria. 
Sintomas mentais agudos com debilidade física. 
Palidez repentina e sensação que os braços estão 
mortos. Dormência e frieza nos braços. Impressão que 
suas próprias mãos não lhe pertencem. 

 Escolha o medicamento que corresponde à descrição 
apresentada no texto e assinale a alternativa correta. 
a) Mandragora officinarum
b) Arsenicum album

c) Aurum metallicum

d) Baptisia tinctoria

e) Lachesis muta

42) Keynotes são sintomas raros e peculiares, que 
aparecem apenas em alguns medicamentos, e devem 
ser considerados como um indicativo ou auxiliar no 
diagnóstico diferencial dos medicamentos, sempre 
considerando a Totalidade Sintomática. 
I. Transtornos após cortar o cabelo.
II. Bate em si mesmo quando repreendido.
III. Falta de autocontrole. 
IV. Puxa o nariz dos outros na rua.
V. Responde durante o sono como se acordado.

 Considerando os Keynotes acima, assinale a alternativa 
que apresenta a sequência correta de acordo com a 
correlação entre os Keynotes e os medicamentos.
a) I-Tuberculinum, II-Belladona, III-Lachesis 

trigonocephallus, IV-Mercurius solubilis, V-Medorrhinum

b) I-Belladona, II-Tuberculinum, III-Lachesis 

trigonocephallus, IV-Mercurius solubilis, V-Medhorrinum

c) I-Medorrhinum, II-Belladona, III-Tuberculinum,  

IV-Lachesis trigonocephallus, V-Mercurius solubilis 

d) I-Lachesis trigonocephallus, II-Belladona,  

III-Tuberculinum, IV-Mercurius solubilis, V-Medorrhinum

e) I-Mercurius solubilis, II-Belladona, III-Tuberculinum,  

IV-Lachesis trigonocephallus, V-Medorrhinum

43) Em sua imagem clássica vive com medo de receber 
uma má notícia. Sempre está pensando que pode 
acontecer uma desgraça em seu futuro. Não pode 
prestar atenção, seus olhos se fecham; é flácido, 
carece de força muscular, “afunda-se no leito”. Sua 
ação caracteriza-se pelo predomínio de um estado 
vagotônico com afrouxamento motor e depressão 
patética.  Indivíduo emotivo, inclinado ao medo, à 
diarreia emocional, trêmulo, com medo da morte, das 
multidões, dos espaços amplos, de cair (feito bebês, 
quando carregados); é o medicamento dos tremores, 
da  liberação dos  esfíncteres, da paralisia das cordas 
vocais. Existe, portanto neste medicamento uma 
insegurança de sair do equilíbrio estático, o que o 
leva a ter medo durante o movimento por não poder 
prevê-lo. Uma de suas principais indicações clínicas é 
a Miastenia Gravis. 

 Assinale a alternativa que corresponde ao medicamento 
descrito. 
a) Argentum nitricum

b) Phosphoricum acidum

c) Rhus toxicodendron

d) Gelsemuim sempervirens

e) Veratrum album

44) No Organon, Hahnemann discorre sobre as Agravações 
Homeopáticas em vários parágrafos. Considere as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 
I. A agravação ocorre porque a moléstia medicamentosa 

é mais forte que a moléstia natural.
II. Nas doenças agudas, quanto maior a dose menor a 

agravação.
III. Sempre ocorre agravação homeopática após o 

medicamento adequado.
IV. A melhora acontece sem agravação com a preparação 

cinquenta milesimal, mas o paciente agrava ao final, 
próximo à cura.

V. A agravação pode ocorrer por doses repetidas sem 
modificação da dinamização.

 Estão corretas as afirmativas:
a)  I, II e III apenas 
b)  II e IV apenas
c)  I e III apenas
d) I e II apenas
e)  I, IV e V apenas



9IBFC_33

45) Paciente com 10 anos, consulta por ser “muito 
nervoso”. O pai que o acompanha refere que o garoto é 
muito nervoso e agressivo. É o caçula de três filhos, 8 
anos mais novo que os irmãos. Na escola sofre bulling 
frequentemente por ter orelhas de abano: “me chamam 
de Dumbo”. E o que você faz? “Fico quieto, porque se 
brigar é pior. Tenho ódio e vontade de matar”. Segundo 
o pai “com os irmãos parte prá briga, bate e dá socos”. 
“Tenho dor de cabeça quando fico com raiva e não 
posso brigar”. Gosta de alimentos temperados e é 
calorento. Até os cinco anos teve vários episódios de 
amidalite purulenta, tratados sempre com antibióticos. 
A partir de então não teve mais crises, mas começou a 
ficar nervoso. Foi medicado com Nux vomica CH 200, 
Dose Única de dois glóbulos. Após três dias, começou 
a apresentar febre alta com leve dor de cabeça, e no dia 
seguinte apresentou três episódios de diarreia aquosa. 
Durante a febre, que durou dois dias, o paciente 
permaneceu tranquilo e paciente, sem queixar-se 
de qualquer incômodo. A partir de então, tem ficado 
progressivamente mais calmo e paciente.

 Com base nas orientações de Hahnemann e Kent sobre 
as agravações, e tendo em vista a evolução do paciente, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta.
I. A evolução do paciente corresponde à 3ª Observação 

Prognóstica de Kent, ou seja, agravação curta e forte 
seguida de rápida recuperação, que corresponde à 
evolução de um paciente lesional grave.

II. De acordo com o § 253 do Organon, o paciente 
apresentou uma boa agravação, com sensação 
subjetiva de bem estar geral, devendo-se aguardar a 
evolução do quadro.

III. Pela evolução do paciente, podemos concluir que o 
medicamento foi inadequado para o caso.

IV. O paciente deveria ter sido medicado com antitérmico e 
antidiarreico durante a agravação.

V. O paciente apresentou sintomas exonerativos após 
a medicação prescrita, correspondendo a um dos 
mecanismos curativos do organismo.

 Estão corretas as afirmativas:
a)  I, II e III apenas 
b)  II e V apenas
c)  I e III apenas
d)  I e II apenas
e)  II, IV e V apenas

46) É uma  planta tuberosa perene, com folhas variadas e 
flores de cores diversas. Desde os tempos mais remotos 
esta planta tem ficado sob a suspeita infundada de 
agir violenta e incertamente. Dois fatos relacionados 
à sua flor: a primeira é que a flor está voltada para si 
mesma, como que olhando para o corpo da planta; e a 
segunda, é que ela é muito procurada pelos porcos, a 
ponto de ser chamada de “pão dos porcos” na Europa. 
Seus sintomas mais importantes são: pesar interno 
e ansiedade de consciência, como se não houvesse 
cumprido seu dever ou tivesse cometido um crime. A 
memória é algumas vezes muito obtusa e mal consegue 
lembrar o que aconteceu recentemente, mas algumas 
vezes é muito ativa: tudo em rápida alternância. A mente 
está em um constante estado de estupefação, todas 
as suas forças estão em suspensão; não consegue se 
alegrar nem se entristecer, embora esteja sempre como 
se após grande (embora passado) desgosto; quando 
excitado sua cabeça se torna um tanto mais clara, 
mas se comporta como uma pessoa que despertou do 
sono, tendo apenas compreendido pela metade o que 
aconteceu com ele. 

 Assinale a alternativa que corresponde ao medicamento 
descrito.
a) Aconitum napellus

b) Belladonna

c) Cyclamen europeum

d) Carcinosinum

e) Cannabis indica

47) A poli farmácia, definida como o uso de cinco ou 
mais medicamentos utilizados pela biomedicina, 
aumentou de modo importante nos últimos anos, 
especialmente com o aumento da longevidade da 
população. A literatura médica tem evidenciado que o 
envelhecimento predispõe a um consumo aumentado 
de medicamentos prescritos por profissionais de 
saúde ou devido à automedicação, o que aumenta a 
suscetibilidade de indivíduos idosos a efeitos adversos 
ou terapêuticos mais intensos. A vulnerabilidade 
dos idosos aos problemas decorrentes do uso de 
medicamentos é grande, o que se deve à complexidade 
dos problemas clínicos, à necessidade de múltiplos 
agentes terapêuticos e às alterações farmacocinéticas 
e farmacodinâmicas inerentes ao envelhecimento. 
Deste modo, racionalizar o uso de medicamentos e 
evitar os agravos advindos da poli farmácia será, sem 
dúvida, um dos grandes desafios da saúde pública 
deste século. Como homeopata os cuidados devem 
ser redobrados quando você for procurado para 
tratar e acompanhar um idoso. Entre esses cuidados 
necessários e essenciais na condução do tratamento 
homeopático em idosos, analise as afirmativas abaixo 
e escolha a alternativa correta.  
I. Perguntar aos pacientes sobre o tipo, dose e frequência 

de todos os seus medicamentos, inclusive os sem 
prescrição, e sobre os tratamentos complementares, 
tais como: fisioterapia, psicoterapia, atividade física, 
acupuntura, fitoterapia, homeopatia etc. 

II. Avaliar os potenciais riscos e benefícios de cada 
medicamento, antes de iniciar qualquer tratamento. 
Os medicamentos devem ser categorizados como 
essencial para os resultados desejados ou opcionais, 
com o objetivo de reduzir ou eliminar os opcionais.

III. Suspender as medicações que não têm uma indicação 
exata ou são contraindicadas. A utilização de 
medicações deve ser limitada apenas àquelas que são 
absolutamente necessárias.

IV. Descontinuar lentamente o uso dos medicamentos 
alopáticos, quando possível, na medida em que o 
paciente for melhorando com o tratamento homeopático, 
devido ao risco de efeito rebote.

 Estão corretas as afirmativas:
a)  I, II, III e IV 
b)  II e V apenas
c)  I e III apenas
d)  I e II apenas
e)  II, IV e V apenas
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48) Os Isoterápicos, embora tenham sido criticados por 
Hahnemann no § 56 (nota), onde diz “nada pode resultar 
daí, a não ser complicação e agravamento do mal”, têm 
sido usados por muitos profissionais homeopatas. 
Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
I. Isoterápicos são medicamentos preparados somente a 

partir de substâncias exógenas produzidas pelo próprio 
paciente.

II. Autoisoterápicos são medicamentos preparados a partir 
de substâncias endógenas do paciente.

III. Heteroisoterápcios são medicamentos preparados a 
partir de substâncias exógenas.

IV. Carcinosinum, Medorrhinum e Tuberculinum são 
isoterápicos, mas com experimentação no homem 
sadio; portanto, também podem ser utilizados como 
medicamentos homeopáticos segundo a Lei dos 
Semelhantes.

V. Autohemoterapia é um método terapêutico isoterápico 
em que uma pequena quantidade de sangue do 
paciente é coletada, dinamizada ou não, é reinjetada no 
paciente.

Assinale a alternativa correta.
a) V, V, V, F, F
b) V, F, V, F, V 
c) F, V, V, V, V
d) F, F, F, V, V
e) F, V, V, F, F

49) Com relação ao preparo e utilização dos medicamentos 
homeopáticos, analise as afirmativas abaixo, dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta de cima para baixo. 
I. Foram os discípulos de Hahnemann quem introduziram 

a escala decimal, que é preparada na proporção de 
1:10, isto é, uma parte da substância medicinal para 9 
partes de solução hidro alcoólica. 

II. Os medicamentos produzidos pelo método instituído 
por Hahnemann são chamados de CH, porque foram 
diluídos através da escala centesimal (por isto C) e 
método hahnemanniano (H).

III. No final de sua vida, Hahnemann propôs ainda um 
método diferente para preparo de medicamentos 
homeopáticos: a cinquenta-milesimal (LM). Este método 
também apresenta uma nova escala de diluição, que 
é de no mínimo 1:50.000 a cada passagem. Para 
Hahnemann, este método causaria menos agravações 
nos pacientes, possibilitando uma cura rápida, suave e 
duradoura. 

IV. Os medicamentos podem ser prescritos na forma 
líquida (em gotas ou em dose única), em glóbulos, em 
comprimidos, pastilhas, tabletes e em pó (que pode ser 
acondicionado em papéis ou em cápsulas). 

V. Uma dinamização Centesimal Hahnemanniana é 
equivalente a uma dinamização Korsakov ou a uma 
dinamização por Fluxo Contínuo ou a uma Cinquenta-
Milesimal. 

 Escolha a alternativa correta.
a) F, V, F, V, V
b) F, V, V, V, F
c) F, V, V, V, V
d) V, F, F, V, V
e) V, V, V, F, F

50) A Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares – PNPIC-SUS – publicada e instituída 
em maio/2006 tem alguns objetivos principais. 

 Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta.
I. Incorporar e implementar as Práticas Integrativas e 

Complementares no SUS, na perspectiva da prevenção 
de agravos e da promoção e recuperação da saúde, 
com ênfase na atenção básica, voltada ao cuidado 
continuado, humanizado e integral em saúde.

II. Contribuir ao aumento da resolubilidade do Sistema e 
ampliação do acesso à PNPIC, garantindo qualidade, 
eficácia, eficiência e segurança no uso.

III. Promover a racionalização das ações de saúde, 
estimulando alternativas inovadoras e socialmente 
contributivas ao desenvolvimento sustentável de 
comunidades.

IV. Estimular as ações referentes ao controle/participação 
social, promovendo o envolvimento responsável e 
continuado dos usuários, gestores e trabalhadores nas 
diferentes instâncias de efetivação das políticas de 
saúde.

 Estão corretas as afirmativas: 
a) II apenas
b) I e III apenas
c) I e II apenas
d) I, II, III e IV
e) II e IV apenas


