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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA 
EDITAL Nº 001 / 2022 

MÉDICO / HOMEOPATA - NÍVEL SUPERIOR 

 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 10 (dez) páginas numeradas sequencialmente, contendo 60 (sessenta) questões 
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 
5 (cinco) questões, Noções de Informática 5 (cinco) questões, História e Geografia de Mato Grosso  
5 (cinco) questões, Legislação 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo/ocupação para o qual você se inscreveu. Caso o 
cargo/ocupação 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 a Folha 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. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, 
nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste caderno não serão levadas em consideração. 

X. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
a Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início mediante a entrega 

obrigatória da sua Folha de Respostas e do seu Caderno de Questões devidamente preenchidos e assinados 
ao fiscal de sala. 

XII. O candidato poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 3 (três) horas 
do seu início. Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário 

permitido. 

XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 

 

Boa Prova! 

 

 

 

 
GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO 

 
NOME: ASSINATURA DO CANDIDATO: INSCRIÇÃO: 
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

                    

 

NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO 



 

RASCUNHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  IBFC_48 1 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Texto I 

 
 Seja em Guimarães Rosa, Monteiro Lobato ou 

Benedito Ruy Barbosa, a onça-pintada - maior felino 
das Américas e terceiro do mundo atrás do leão e do 
tigre - é destaque na literatura brasileira há décadas. 
Milhares de turistas brasileiros e estrangeiros visitam o 
Pantanal atrás de suas pegadas, fincando a maior 
planície alagável do mundo no mapa dos principais 
safáris fotográficos. 

 Das páginas dos livros, a onça-pintada saltou 
para as redes sociais. 

 Maior planície alagada do planeta, o Pantanal 
desponta como o local mais propício do mundo para 
avistar a onça-pintada, apesar de a região não ter a 
maior população do felino - este título é da região 
Amazônica, mas sua floresta dificulta a observação do 
animal. 

 Em Mato Grosso, Porto Jofre se destaca como 
uma das áreas com maior densidade do felino no 
planeta, e com mais de 300 animais já catalogados por 
especialistas. 

 Quem flagrar uma onça nunca observada antes 
ainda tem a chance de, confirmado o avistamento 
inédito, batizar o animal. Todas elas têm manchas 
diferentes umas das outras - ou seja, suas pintas são 
como as digitais humanas e as diferenciam, ainda que 
à distância pareçam iguais. 

(Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-

como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml. 

Acesso em 16/11/2022) 

 
1) De acordo com o texto, o que faz com que “o 

Pantanal tenha despontado como o local mais 
propício do mundo para avistar a onça-pintada” 
é:   
a) apresentar, na região, a maior população 

desses felinos.  
b) ter registradas as pegadas dos felinos na 

planície alagada. 
c) ser uma planície com uma das maiores 

densidades desse felino. 
d) receber milhares de turistas estrangeiros como 

visitantes.  
 

2) O texto começa com a enumeração de autores 
que são associados por meio de uma relação 
de:  
a) alternância.  
b) oposição.  
c) comparação.  
d) conformidade.  
 

3) Em “Milhares de turistas brasileiros e 
estrangeiros visitam o Pantanal” (1º§), os 
vocábulos destacados exercem, 
sintaticamente, a função de:  
a) núcleo do sujeito composto.  
b) adjunto adnominal.  
c) complemento nominal.  
d) adjunto adverbial.  

4) “onça-pintada” é um substantivo composto 
ligado por hífen. A partir do Novo Acordo 
Ortográfico, algumas palavras, porém, sofreram 
alteração na grafia. Dentre as palavras abaixo, 
assinale a alternativa que não sofreu alteração 
após esse Acordo.  
a) ultrassonografia.  
b) contrarregra.  
c) minissaia.  
d) suprassumo.  
 

5) Na oração “Todas elas têm manchas diferentes 
umas das outras” (5º§), percebe-se a correta 
concordância do verbo com o sujeito. Dentre as 
frases abaixo, assinale a que também apresenta 
correção de concordância e de ortografia.  
a) Eles, normalmente, vêm o filme juntos.   
b) A velha planilha mantêm os dados anteriores.  
c) As páginas contém material diversificado.  
d) No trabalho, o técnico detém o cronograma.   
 
Considere a última oração do texto “ainda que à 
distância pareçam iguais” (5º§) para responder 
às questões de 6 a 8 seguintes.  
 

6) A expressão que introduz o trecho deve ser 
classificada, morfologicamente, como uma 
locução:  
a) conjuntiva de valor concessivo.  
b) prepositiva de valor adversativo.  
c) adverbial de valor temporal.  
d) adjetiva de valor explicativo.  
 

7) O acento grave presente em “à distância” 
permite concluir que essa expressão cumpre o 
mesmo papel sintático da que se destaca em:  
a) “fincando a maior planície alagável do mundo” 

(1º§). 
b) “destaque na literatura brasileira há décadas” 

(1º§). 
c) “mas sua floresta dificulta a observação do 

animal” (3º§). 
d) “Em Mato Grosso, Porto Jofrese destaca” (4º§). 
 

8) Ao analisar o predicado dessa oração, pode-se 
afirmar, a respeito de sua construção que:  
a) possui dois núcleos, sendo um verbo e um 

advérbio.  
b) classifica-se como nominal e tem um adjetivo 

como núcleo.  
c) é um predicado verbal, pois possui um só núcleo 

verbal. 
d) apresenta um verbo impessoal seguido de 

adjetivo.  

https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
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Texto II 
 

Depois que 
(Marina Colasanti) 

 Carregava consigo um vasto cemitério. 
Amigos, parentes haviam se deitado ao longo dos anos 
aumentando a carga, tumba a tumba. Ora com um ora 
com outro, conversava em silêncio ou em voz baixa, 
sorridente, mantendo atualizada a relação, embora à 
distância.  

 Breve, chegaria a sua vez. Mas não se 
incorporaria ao seu próprio cemitério. Seria carregado 
por alguém, filho ou mulher, passando a fazer parte de 
outro repertório. E inquietava-se menos consigo do que 
com o silêncio que, como uma hera, tomaria as lápides 
com as quais havia dialogado tão longamente.  

 
9) Os vocábulos “cemitério” e “repertório”, no 

texto, podem ser entendidos simbolicamente, 
apontando, assim, para um conjunto de:  
a) lápides. 
b) lembranças. 
c) mulheres.  
d) tumbas. 
 

10) O texto II pertence à tipologia narrativa e faz uso 
de verbos para marcar a passagem do tempo. 
Desse modo, o emprego do pretérito imperfeito, 
no início, expressa uma ação:  
a) futura que se relaciona com o passado. 
b) presente, afetada pelo passado.  
c) passada que se prolonga no tempo. 
d) presente com caráter atemporal.  
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
11) Com relação ao raciocínio lógico proposicional 

é correto afirmar que: 
a) O valor lógico da disjunção entre duas 

proposições é verdade somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem verdadeiros 

b) O valor lógico da conjunção entre duas 
proposições é falso somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem falsos 

c) O valor lógico do bicondicional entre duas 
proposições é verdade somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem verdadeiros 

d) O valor lógico da disjunção exclusiva entre duas 
proposições é verdade somente se apenas um 
dos valores lógicos das proposições for 
verdadeiro 

 
12) Numa escola 75 estudantes gostam de 

matemática, 53 gostam de geografia e 26 
gostam das duas disciplinas. Nessas 
condições, o total de estudantes que gostam de 
somente uma das duas disciplinas é igual a: 
a) 76 
b) 66 
c) 49 
d) 27 

13) Se João pratica esportes, então Paula o 
acompanha. Se Paula o acompanha, então 
sexta-feira não é feriado. Podemos concluir 
corretamente que: 
a) Se João pratica esportes, então sexta-feira é 

feriado 
b) Se João pratica esportes, então sexta-feira não 

é feriado 
c) Se sexta-feira não é feriado, então João pratica 

esportes 
d) Se sexta-feira é feriado, então João pratica 

esportes 
 

14) O tipo de raciocínio que utiliza-se da conclusão 
e da regra para defender que a premissa pode 
explicar a conclusão é chamado de: 
a) Dedução 
b) Indução 
c) Abdução 
d) Tratamento 
 

15) O conectivo cujo valor lógico se altera se os 
valores lógicos das proposições entre ele se 
alternarem e forem diferentes, é chamado de: 
a) Disjunção 
b) Disjunção exclusiva 
c) Bicondicional 
d) Condicional 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
16) Relacione as típicas extensões de arquivos da 

coluna da esquerda com o seu respectivo tipo 
da coluna da direita. 
 
(1) BMP  (A) arquivo compactado. 
(2) AVI  (B) arquivo de imagem. 
(3) ZIP  (C) arquivo de vídeo. 
(4) XLSX  (D) arquivo do Excel. 
 
a) 1A - 2B - 3C - 4D 
b) 1B - 2C - 3A - 4D 
c) 1B - 2D - 3A - 4C 
d) 1D - 2C - 3B - 4A 
 

17) Quanto a planilha eletrônica genérica a seguir, 
analise as afirmativas logo em seguida e 
assinale a alternativa correta. 
 

 A B 

1 7 8 

2 9 10 

 
1. Se aplicarmos a fórmula =MÉDIA(A1:A2) 

teremos como resultado 16 (dezesseis). 
2. Se aplicarmos a fórmula =SOMA(B1:B2) 

teremos como resultado 17 (dezessete). 
 
a) As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras 
b) A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa 
c) A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa 
d) As afirmativas 1 e 2 são falsas 



 

  IBFC_48 3 

18) Leia a frase abaixo referente a Teclas de Atalho: 
 
"Nas últimas versões do Microsoft Word (em 
português), enquanto a tecla ______ move o cursor 
para o final da linha atual, a tecla ______ move o 
cursor para o início da linha atual".  
 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
 
a) Ctrl / Shift 
b) Home / End 
c) Shift / Ctrl 
d) End / Home 
 

19) Quanto às características dos programas 
Antivírus e ao Firewall, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O firewall é um sistema de segurança de rede 

de computadores que limita o tráfego de entrada 
e/ou saída dentro de uma rede. 

(  ) Se numa instalação já tiver um firewall será 
desnecessário instalar adicionalmente um 
programa Antivírus, em termos de segurança de 
dados.  

(  ) A concepção de um firewall atual pode-se 
considerar tecnicamente como sendo a terceira 
geração evolutiva dos antigos programas 
Antivírus. 

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

20) Referente aos conceitos básicos sobre 
Correios Eletrônicos temos características 
especiais tais como: 
1. O caracter @ é proibido de ser utilizado em 

qualquer endereço de e-mail, pois o mesmo é 
bloqueado pelo firewall dos servidores.  

2. O e-mail se trata de um modo de comunicação 
assíncrona, o que quer dizer que não é 
necessário que haja a presença simultânea do 
remetente e do destinatário. 

3 Por meio do e-mail se consegue enviar 
mensagens apenas com texto ou também com 
imagens, vídeos e áudio anexados. 

 
Da relação apresentada: 
a) existem somente o 1 e 2 
b) existem somente o 1 e 3 
c) existem somente o 2 e 3 
d) existem 1, 2 e 3 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE MATO GROSSO 

 
21) Pela Lei complementar nº 31, de 11 de outubro 

de 1977, foi criado um novo estado brasileiro 
devido ao desmembramento do Mato Grosso. 
Assinale a alternativa correspondente aos dois 
estados resultantes de tal desmembramento, de 
maneira correta. 
a) Mato Grosso e Rondônia 
b) Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 
c) Mato Grosso e Goiás 
d) Mato Grosso e Pará 
 

22) O estado de Mato Grosso é composto por 141 
municípios (IBGE CIDADES, 2022). Entre os 
municípios a seguir, assinale a alternativa que 
apresenta aquele que está localizado no estado 
de Mato Grosso, de forma incorreta.  
a) Sinop 
b) Tangará da Serra 
c) Porto Estrela 
d) Rio Preto 
 

23) Um rio pode morrer, e há pelo menos três em 
Mato Grosso que correm esse risco. Por 
exemplo, o ______ recebe um impacto urbano 
muito grande ao passar pela área urbana de 
Cuiabá. Isso em termos de poluição, sem falar 
em condomínios que estão surgindo no seu 
entorno, nas suas margens, onde o uso da terra, 
que tem um solo frágil, com alta suscetibilidade 
de erosão (adaptado de PRIMEIRA PÁGINA, 
2022).  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Rio Iguaçu 
b) Rio Coxipó  
c) Rio Madeira  
d) Rio Grande 
 

24) Mato Grosso é um estado privilegiado, por 
abranger áreas de três diferentes biomas 
brasileiros (Mato Grosso, 2022). Em relação aos 
biomas localizados em Mato Grosso, assinale a 
alternativa correta. 
a) Cerrado: tem vegetação composta por 

gramíneas e arbustos, cujas raízes profundas 
permitem captar água devido aos baixíssimos 
índices pluviométricos do clima semiárido 

b) Pantanal: bioma com maior área no interior de 
Mato Grosso, localizado na porção Leste do 
estado e com rica biodiversidade 

c) Amazônia: maior floresta tropical do mundo, em 
Mato Grosso localizada principalmente ao Norte 
do estado 

d) Mata Atlântica: maior planície alagável do 
planeta, com uma fauna exuberante e 
considerada a mais rica da Terra 
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25) Localizado no norte de Mato Grosso, o ______ 
limita-se com a Serra Rochedo até a divisa com 
o Pará, em um lugar de profusão de nascentes 
de água pura e cristalina. Considerado rico em 
biodiversidade da Amazônia Brasileira, possui 
em torno de 850 espécies de aves catalogadas 
na região, sendo 50 endêmicas, 43 espécies de 
répteis, 29 anfíbios, 36 de mamíferos e 16 
espécies de peixe (adaptado de ISA, 2022).  
 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Parque Estadual Cristalino  
b) Parque Nacional do Jamanxim 
c) Parque Nacional de Anavilhanas 
d) Parque Nacional de Aparados da Serra 
 

LEGISLAÇÃO 

 
26) De acordo com as disposições da Constituição 

Federal sobre saúde, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
(  ) As instituições privadas poderão participar de 

forma complementar do sistema único de saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

(  ) O Estado deve fomentar a destinação de 
recursos públicos para auxílios ou subvenções 
às instituições privadas com fins lucrativos. 

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

27) As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único. Sobre o tema, 
assinale a alternativa que, de acordo com a 
Constituição Federal, apresente incorretamente 
uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde - 
SUS. 
a) Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais 

b) Participação da comunidade 
c) Seletividade na prestação dos serviços 
d) Descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo 

28) O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o 
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa. Sobre as disposições do 
decreto, assinale a alternativa que apresenta 
corretamente a definição de Rede de Atenção à Saúde. 
a) Espaço geográfico contínuo constituído por 

agrupamentos de Municípios limítrofes, 
delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de 
ações e serviços de saúde 

b) Conjunto de ações e serviços de saúde 
articulados em níveis de complexidade 
crescente, com a finalidade de garantir a 
integralidade da assistência à saúde 

c) Instâncias de pactuação consensual entre os 
entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do SUS 

d) Serviços de atendimento inicial à saúde do 
usuário no SUS 

 
29) Acerca das disposições sobre planejamento da 

Saúde previstas no Decreto nº 7.508/2011, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. O processo de planejamento da saúde será 

ascendente e integrado, do nível local até o 
federal, ouvidos os respectivos Conselhos de 
Saúde, compatibilizando-se as necessidades 
das políticas de saúde com a disponibilidade de 
recursos financeiros. 

II. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as 
diretrizes a serem observadas na elaboração 
dos planos de saúde, de acordo com as 
características epidemiológicas e da 
organização de serviços nos entes federativos e 
nas Regiões de Saúde. 

III. O planejamento da saúde em âmbito estadual 
deve ser realizado de maneira centralizada, a 
partir das necessidades dos governantes. 

Assinale a alternativa correta. 
a) As afirmativas I, II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa I está correta 
 

30) A Resolução nº 553 do Conselho Nacional de Saúde 
dispõe sobre as diretrizes dos direitos e Deveres da 
Pessoa Usuária da Saúde. Sobre as disposições da 
resolução, assinale a alternativa incorreta. 
a) Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e 

direitos respeitados na relação com os serviços 
de saúde 

b) Toda pessoa tem responsabilidade e direitos 
para que seu tratamento e recuperação sejam 
adequados e sem interrupção 

c) Toda pessoa tem direito à informação sobre os 
serviços de saúde e aos diversos mecanismos 
de participação 

d) Toda pessoa pode adotar comportamento 
desrespeitoso com as demais pessoas que 
usam ou que trabalham no estabelecimento de 
saúde  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31) Analise a correção das afirmações a seguir. 

I. Hahnemann (1755-1843), criador da 
Homeopatia, ao retomar os princípios 
hipocráticos a partir do estudo da História da 
Medicina e, ao estabelecer os princípios de uma 
pioneira medicina experimental, formulou uma 
teoria e terapêutica para instrumentalizar a 
ciência e a arte médicas.  

II. O estudo do efeito das substâncias da natureza 
no homem saudável (patogenesias) é de 
fundamental importância para a aplicação da 
terapêutica homeopática. 

III. A Homeopatia é um método terapêutico que 
emprega, para curar as enfermidades, um 
medicamento que provoca no homem saudável 
sintomas contrários aos serem curados no 
homem doente. 

IV. Para HAHNEMANN, embora as doenças 
recebam as mais variadas denominações 
(diagnósticos clínicos), são sempre a mesma 
enfermidade, comprometendo cada vez mais 
profundamente o organismo e causando lesões 
anatomopatológicas cada vez mais graves. Para 
ele, a doença crônica muda sua forma de 
apresentação, substituindo-a por outro tipo de 
manifestação, fenômeno que ele chamou de 
DERIVAÇÃO.  

Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas  
b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas  
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas  
 

32) Analise a correção das afirmações a seguir. 
I. Hahnemann começou a diluir os medicamentos 

na tentativa de minimizar os efeitos tóxicos das 
substâncias.  

II. Hahnemann, no Parágrafo 273 do Organon da 
Arte de Curar, deixa explícito que em nenhum 
caso de doença, deve-se utilizar mais de um 
medicamento de cada vez para todas as queixas 
do paciente. 

III. O remédio homeopático promove a cura da 
Totalidade Sintomática de um paciente; se 
consegue sempre trazer para o exterior as 
manifestações internas, ou seja, produzir 
manifestações externas em alguma parte do 
corpo. 

IV. É somente o princípio vital perturbado que pode 
fornecer ao organismo as sensações 
desagradáveis e impeli-lo, dessarte, a 
atividades irregulares a que chamamos doença. 

Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas I, II, e IV estão corretas  
b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas  
c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas  
d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas  

33) No Parágrafo 7, do Organon da Arte de Curar, 
Hahnemann discorre sobre as causas 
occasionalis na gênese das doenças: “Como 
em uma doença a respeito da qual nada se 
apresenta, a não ser afastar a causa que 
manifestamente a ocasione ou mantenha 
(causa occasionalis) ... Entende-se que todo 
médico inteligente afastará, primeiramente, a 
causa: assim, o mal-estar em geral cessa 
espontaneamente”. Nesse Parágrafo, 
Hahnemann cita algumas condições clínicas 
que caracterizam uma causa occasionalis: 
I. Corpos estranhos na córnea e em orifícios do 

corpo, ou artérias que estejam causando 
hemorragia. 

II. Hemorroidas sangrantes e amidalas 
hipertrofiadas. 

III. Cálculos urinários e ânus imperfurado do 
neonato. 

IV. Varizes de membros inferiores. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas  
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas  
c) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas  
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas  
 

34) Analise as afirmativas a seguir e classifique 
como sendo de Hahnemann (H) ou Kent (K). 
(  ) A gênese de doenças bem definidas, de caráter 

não venéreo, parece residir em uma erupção de 
sarna anterior. 

(  ) A Psora é a causa fundamental, é a desordem 
primitiva da raça humana. 

(  ) A Psora é a enfermidade espiritual do ser 
humano. 

(  ) À Energia Vital desorganizada, ou seja, a 
doença interna, à qual chamou de Psora, de 
existir ou não erupção na pele. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.  
a) H - K - K - H  
b) H - H - K - H  
c) K - K - K - H 
d) K - H - H - K   
 

35) Analise as afirmativas a seguir e classifique 
como sendo de Hahnemann (H) ou Kent (K). 
(  ) A Psora é o miasma crônico que está na base 

da antiga lepra e que foi reduzida e suavizada 
para a forma de erupção da sarna. 

(  ) Sintomas de Psora Latente: vesículas com 
prurido, coriza ou catarro frequente ou crônico, 
seco ou fluido.  

(  ) Como movimento de cura, o paciente sempre 
deve ter novamente a erupção de pele que 
tenha sido suprimida. 

(  ) A Syphillis depende da ação do indivíduo, 
porque o pensamento e a vontade adulterada 
levam o indivíduo em direção ao mal agir. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.  
a) H - K - K - H  
b) H - H - K - H  
c) H - H - K - K 
d) K - H - H - K   
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36) Correlacione as frases a seguir classificando 
com os conceitos (A, B, C, D). 
 
(  ) Quando os conteúdos internos são vividos com 

angústia, segundo Masi Elizalde. 
(  ) Egotrofia, Egolise e Alterlise, segundo Masi 

Elizalde. 
(  ) Definição da Psora, segundo Kent. 
(  ) Sintomas leves, Psora adormecida segundo 

Hahnemann. 
 
A. Psora Latente 
B. Psora é a mãe de todas as doenças 
C. Psora Terciária  
D. Psora Primária 
 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.  
a) C - B - A - D 
b) D - C - B - A 
c) D - A - C - B 
d) B - A - C - D 
 

37) No Parágrafo 157 do Organon da Arte de Curar, 
Hahnemann se refere à doença medicinal após 
a tomada do medicamento, que é muito 
semelhante à doença original, a sobre passa um 
pouco em intensidade. Hahnemann atribui este 
fato: 
a) À ação do remédio homeopático 
b) Aos sintomas que surgem na patogenesia 
c) Aos efeitos de um medicamento enantiopático 
d) À agravação homeopática 
 

38) Nos Parágrafos 101 e 102 do Organon da Arte 
de Curar, temos: “Pode ocorrer facilmente, no 
primeiro caso de um mal epidêmico que seja 
notado pelo médico, este não tenha 
imediatamente um quadro completo de sua 
natureza”. Para estabelecer o GÊNIO 
EPIDÊMICO da epidemia em questão, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. O médico que observa cuidadosamente pode, 

pelo exame de seu primeiro ou segundo 
paciente, aproximar-se muitas vezes do 
conhecimento do verdadeiro estado do mal. 

II. O médico pode ter em mente um quadro 
característico do mal, mas nunca poderá obter 
êxito em achar um remédio conveniente 
homeopaticamente adaptado. 

III. À medida que são anotados os sintomas de 
diversos casos desta espécie, esboça-se cada 
vez de modo mais completo o quadro da 
doença, abrangendo a peculiaridade desta 
doença coletiva. 

IV. O médico que, nos primeiros casos, já tenha 
podido escolher um remédio que se aproxime do 
específico homeopático, poderá, nos casos 
subsequentes, verificar a segurança do remédio 
escolhido.  

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

39) Assinale a alternativa que corresponde ao 
conceito e preencha corretamente as lacunas.  
 
Par. 63 - “... a ______ ou ação própria dos 
medicamentos na força vital...  
Par. 64 - “a reação oposta da força vital do 
organismo, é sua ______ .  
Par. 116 - “Alguns sintomas são produzidos pelo 
medicamento com maior frequência, isto é, em 
muitos indivíduos; outros mais raramente, ou em 
poucas pessoas; alguns somente em pouquíssimos 
organismos são” Par. 117 - “A esta última categoria 
pertence a chamada ______, que significam 
constituições corpóreas peculiares ...” 
Par 115 - “Entre esses sintomas, no caso de certos 
medicamentos, que parcialmente, ou sob certas 
condições, são diretamente opostos aos outros 
sintomas que apareceram, é a chamada ______. 
 
A. Idiossincrasias   
B. Ações alternantes   
C. Ação primária    
D. Ação secundária 
 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.  
a) C - D - A - B 
b) D - C - B - A 
c) D - A - C - B 
d) B - A - C - D 
 

40) Ao final da consulta homeopática, na escolha 
dos sintomas para sua hierarquização, analise 
as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F).  
(  ) Os sintomas raros, estranhos, peculiares e 

característicos são os mais importantes. 
(  ) Os sintomas mentais e aqueles da imaginação 

têm alta hierarquia. 
(  ) Os sintomas biopatográficos extraídos da 

história, também devem ser considerados 
importantes. 

(  ) Os sintomas gerais modalizados: sede, febre, 
calafrios, apetite, desejos e aversões 
alimentares, sono, menstruação, características 
das eliminações requerem pouca atenção 
quando são de caráter vago e indefinido. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.  
a) V - V - V - F 
b) V - F - F - V 
c) V - V - V - V 
d) V - F - V - V 
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Analise o caso clínico a seguir para responder 
às questões 41 e 42. 
 
Paciente com 28 anos, fem., casada, 2 filhos, do lar. 
 

Tosse intermitente há 5 anos. Em tratamento 
homeopático há 4 meses, obtendo melhora curta e 
parcial após o medicamento prescrito, indicado pela 
totalidade sintomática, mas que não tocou seu 
núcleo básico, ou seja, uma certa indiferença em 
relação à sua filha. Recentemente, percebeu que a 
tosse aparece sempre quando sente raiva. 
Medicada com Phosphorus 200 CH em dose única. 
Após 10 dias telefonou ao seu médico: “Boa tarde, 
doutor”. “Como vai a senhora?”  “Doutor, está 
voltando a tosse que melhorou, após uma leve piora 
nos primeiros 3 (três) dias; depois foi 
progressivamente melhorando; há dois vem 
voltando, mas menos intensa e menos frequente 
que antes”. “E como você ficou no geral? ” “Acho 
que fiquei melhor, mais calma e tranquila com 
minha filha e meu marido”. “E como está agora?” 
“Ainda bem tranquila; só voltou a tosse”. 
 

41) Assinale a alternativa que apresenta a melhor 
conduta para o caso. 
a) repetir a medicação 
b) aumentar a potência 
c) aguardar a evolução 
d) antidotar o medicamento com outro medicamento 
 

42) Assinale a alternativa que apresenta como você 
interpreta a evolução descrita. 
a) Volta de sintoma guia 
b) Má agravação homeopática que se repete nos 

primeiros 30 dias após a medicação 
c) Volta de sintoma antigo 
d) Boa agravação inicial, com novos episódios de 

agravação nos 15 a 30 dias subsequentes 
 
Analise o caso clínico a seguir para responder 
às questões 43 a 47. 
Paciente com 35 anos, masc., solteiro, arquiteto. 
 

Um médico homeopata recebe o telefonema de 
um vizinho, que lhe diz que seu irmão está com 
muita dor lombar à D, e lhe pede para ir vê-lo. O 
médico encontra o paciente deitado no leito e 
pergunta sobre as características da sua dor. O 
paciente conta que a dor começou há cerca de uma 
hora e foi aumentando; há 30 minutos tomou 20 
gotas de um antiespasmódico e já melhorou 40%. 
O médico fica sabendo que o paciente vem fazendo 
tratamento homeopático há cerca de um ano, mas 
ainda não conseguiu contatar seu médico 
assistente. Conta que já teve uma infecção urinária 
há 3 anos, mas desta vez a dor está diferente: o 
ardor urinário está muito menor, a dor em cólica 
começa na região lombar E se irradia para a fossa 
ilíaca do mesmo lado, sem febre. Conta ainda que 
tomou uma dose de 3 gotas de Lycopodium 
clavatum 200CH há cerca de 45 dias. Sofre de 
síndrome do pânico. Hoje às 9 horas deveria 
embarcar para uma viagem de férias. “E como se 
sente em relação ao avião?” “Tenho medo de ficar 
em lugar fechado, mas nestes dias nem lembrei 
disso; parece que melhorei após o remédio; tive 
muitos sonhos logo após, alguns ansiosos, mas 
foram sonhos que já tive antes”. 

43) Assinale a alternativa que apresenta a melhor 
conduta para o caso. 
a) Repetir a medicação, na mesma potência, 

diluída, em doses repetidas (método plus) - 
espaçando quando começar a melhorar 

b) Diminuir a potência para antidotar a potência 
anterior 

c) Aguardar a evolução 
d) Antidotar com cânfora 
 

44) Analise as afirmativas a seguir sobre como 
você interpreta o que aconteceu a este paciente. 
I. O paciente poderia já ter um cálculo urinário que 

está sendo eliminado por ação do Lycopodium 
clavatum. 

II. Apesar de apresentar um sintoma novo, este 
pertence à patogenesia de Lycopodium 
clavatum. 

III. Surgiu um sintoma novo, mas se necessário 
deve-se reavaliar o caso e aplicar a Regra de 
Jahr. 

IV. Lycopodium clavatum não atuou como 
medicamento simillimum desse paciente. 

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

45) Suponhamos que o paciente tenha tomado um 
plus do mesmo medicamento (2 gotas em meio 
copo de água), para tomar uma colher de chá a 
cada 10 minutos, espaçando ao melhorar. Após 
90 minutos, o irmão liga novamente para o 
médico dizendo: “Dr., meu irmão estava bem 
melhor e agora piorou novamente”. “Quantas 
doses de medicamento ele tomou?” “Tomou 8 
doses, uma a cada 10 minutos até agora”. 
Assinale a alternativa que apresenta qual a 
melhor conduta no caso. 
a) Aumentar a potência do mesmo medicamento 
b) Diminuir a potência do mesmo medicamento 
c) Mudar o medicamento 
d) Suspender o medicamento e aguardar 
 

46) Assinale a alternativa sobre como você 
interpretaria essa evolução. 
a) Ocorreu uma agravação homeopática por efeito 

secundário do medicamento 
b) Trata-se de potência inadequada 
c) Ocorreu uma agravação patogenética  
d) Ocorreu má agravação homeopática   
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47) Após uma hora, o médico assistente foi à casa 
do paciente, encontrando-o bem melhor. O 
paciente suspendeu a viagem. O médico 
assistente solicitou um ultrassom abdominal e 
foi detectado um pequeno cálculo no ureter 
esquerdo. Após 3 (três) dias o paciente eliminou 
o cálculo. Com essa evolução, assinale a 
alternativa que apresenta qual a melhor conduta 
a seguir. 
a) Observar e aguardar a evolução 
b) Reavaliar o caso e medicar com outro 

medicamento 
c) Repetir o mesmo medicamento em potência 

mais alta 
d) Repetir o mesmo medicamento em potência 

mais baixa 
 

48) O estômago é um dos locais de sua ação 
máxima. Sede violenta e insaciável de grandes 
quantidades de cada vez, de bebidas frias ou 
geladas, que são vomitadas assim que 
esquentam no estômago. Apetite devorador, 
fome voraz pior à noite ou logo após terminar 
de comer; ele deve comer com frequência, 
senão desmaia. Náusea por colocar as mãos em 
água quente, por bebidas quentes ou em uma 
sala quente; melhora bebendo água gelada. 
Vômito bilioso; amargo; negros; como borra de 
café; vômito de sangue vermelho 
(principalmente após esforço). A região 
epigástrica é sensível ao toque. Queimação 
violenta espasmódica, piora com refeições 
quentes, piora ou melhora depois de comer; 
melhor com bebidas, alimentos frios e sorvetes 
ou gelo. Úlcera gástrica ou duodenal. Câncer de 
estômago. Intensa sensação de vazio no 
estômago, que se estende por todo abdome; 
sempre piora às 11 horas. Sensação de frio no 
estômago. O medicamento correto é ______. 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Lycopodium clavatum 
b) Phosphorus 
c) Nux vomica 
d) Arsenicum album 

49) É um dos remédios mais importantes nas 
consequências mentais e físicas dos problemas 
emocionais, principalmente os causados por 
desilusões ou frustrações, medo, antecipação de 
acontecimentos, preocupações, raiva (com 
tristeza silenciosa), mágoa, amor não 
correspondido ou perda de um ente querido, por 
nostalgia, por mortificação, por estudos 
prolongados e por excessos sexuais ou 
onanismo. Na esfera mental, os efeitos dessas 
noxas se manifestam por um enfraquecimento 
profundo ou esgotamento nervoso geral seguido, 
no plano físico, por uma grande fraqueza que 
inclui até a função sexual. O enfraquecimento 
mental se expressa, inicialmente, pela indiferença 
ou apatia ou desinteresse por tudo o que 
acontece ao seu redor, nas coisas habituais da 
vida, em suas ocupações, principalmente pela 
manhã ao acordar. Geralmente associada à 
indiferença, há uma marcada lentidão e 
embotamento intelectual. Há um estado de 
confusão ou tontura, não consegue pensar, 
especialmente ao acordar, ao ler, após relação 
sexual ou alimentação, ou devido a esforços 
mentais; como se estivesse embriagado. O 
medicamento indicado, neste caso, é ______. 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Phosphorus 
b) Mercurius solubilis 
c) Phosphoricum acidum 
d) Ignatia amara 
 

50) Toda patologia cardíaca, se os sintomas 
característicos forem presentes (especialmente os 
do pulso), podem ser favoravelmente 
influenciados por este medicamento. Sensação 
como se o coração parasse de bater ou parasse 
abruptamente, principalmente ao fazer um 
movimento, com necessidade de conter a 
respiração. Batimento cardíaco violento, mas não 
muito rápido. Hiposistolia e assistolia; coração 
enfraquecido, com grande diminuição de suas 
forças, mesmo sem lesões valvulares. O menor 
esforço muscular torna o trabalho cardíaco difícil, 
trabalhoso e intermitente, especialmente por 
movimentos súbitos e enérgicos dos braços para 
cima e deitado sobre o lado esquerdo. Edema 
generalizado, grande anasarca, com extremidades 
frias e cianóticas, e sensação de desfalecimento 
precordial. Angina do peito. Batida violenta 
repentina com ritmo alterado, sensação de morte 
iminente com terror e ansiedade, agravada pelo 
menor movimento; com dor em todo o membro 
superior esquerdo, com formigamento nos dedos; 
pontadas muito finas a cada 15 minutos. Dor no 
peito com angústia e palpitações, às vezes sem 
motivo aparente. O medicamento indicado, neste 
caso, é ______. 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Digitalis purpurea 
b) Arsenicum album 
c) Aurum metallicum 
d) Pulsatilla nigricans 
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51) Este é um remédio de ação curta. Seus 
sintomas não duram muito. É um veneno 
violento em grandes doses, destruindo a vida 
ou extinguindo seus efeitos rapidamente, de 
modo que, se o paciente se recuperar, a 
recuperação não será retardada. Como uma 
grande tempestade, ela vem, varre e passa. 
Com um pouco de reflexão, descobriremos com 
que tipo de doença tudo isso se parece e que 
tipo de paciente tem maior probabilidade de ter 
essa doença curta e repentina. Se pensarmos 
um momento a partir da experiência e da 
observação homeopática, lembraremos que 
indivíduos vigorosos e pletóricos, quando se 
resfriam, decaem violentamente, enquanto 
pessoas fracas e enfermas, decaem e se 
recuperam lentamente das doenças agudas, e 
não ficam tão doentes. A partir disso e do 
exame dos seus efeitos súbitos, será fácil ver 
que as pessoas que sofrem das doenças deste 
remédio são indivíduos pletóricos. O 
medicamento, neste caso, é ______. 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Arsenicum album 
b) Spongia Tosta 
c) Phosphorus 
d) Aconitum napellus 
 

52) Assinale a alternativa que apresenta os 
medicamentos conhecidos, na Matéria Médica 
Homeopática, como “Trio do Delírio”. 
a) Arsenicum album, Belladonna e Hyosciamus 

niger 
b) Hyosciamus niger, Belladonna e Stramonium 
c) Chamomilla, Arsenicum album e Stramonium 
d) Aconitum napellus, Arsenicum album e Rhus 

toxicodendron 
 

53) Assinale a alternativa que apresenta melhor o 
medicamento usado para hemorragias, dores 
fortes no baixo ventre, dores do sacro para o 
púbis, e que pode ter retenção de placenta por 
atonia, bem como para tratamento de mulheres 
com tendência ao aborto ou trabalho de parto 
prematuro. Além disso, apresenta os seguintes 
sintomas característicos: a música lhe é 
intolerável, não a suporta, lhe produz 
nervosidade, tristeza, pranto e medo com 
adormecimento, parece penetrá-lo até a medula 
dos ossos. Hipersensibilidade, sobretudo ao 
piano. Irritável, irascível, com mau humor e 
hipocondria; descontente, desanimado, triste; 
grande ansiedade e apreensão; pranto e pesar. 
Aversão a conversar. Memória escassa. 
a) Sabina junipera 
b) Sepia succus 
c) Phosphorus 
d) Lachesis muta 

54) O paciente deste remédio é taciturno, quer ser 
deixado em paz. Ele não quer ser abordado, 
tanto porque não deseja entrar em conversa, 
como porque não deseja ser tocado por causa 
das grandes dores corporais. Essas são as 
duas coisas mais marcantes deste 
medicamento. Irritável, taciturno, triste, 
medroso, facilmente assustado, imagina todo 
tipo de coisas, especialmente que tem uma 
doença cardíaca, ou que vai morrer, ou que 
algum problema profundo cairá sobre ele. Cheio 
de pesadelos, sonhos terríveis, sonhos de água 
barrenta, ladrões etc. Ele frequentemente 
acorda à noite, com aperto no coração, tem a 
aparência de grande horror, com medo da morte 
súbita e diz: "Mande chamar um médico 
imediatamente”. O paciente tem a sensação de 
que a cama é dura, diz que está bem, estando 
muito doente. Sua influência especial é sobre a 
fibra muscular e determina transtornos 
circulatórios em artérias e capilares. O 
medicamento, nesse caso, é usado em casos de 
hematomas e fraturas. Trata-se de: 
a) Rhus toxicodendron 
b) Arsenicum album  
c) Arnica montana 
d) Ledum palustre 
 

55) No quadro agudo, as descargas (perda de 
líquidos) esgotam sua vitalidade e os tecidos, e 
causam vertigem; escuridão diante da visão, 
desmaio, colapso. Afundamento rápido das 
forças; prostração completa; suor frio e 
respiração fria; pele azul, roxa, fria, enrugada; a 
pele permanece em dobras quando beliscada; 
rosto hipocrático, nariz pontudo; mãos geladas; 
rosto e pernas geladas; sensação de frio interno 
percorrendo da cabeça aos pés, de ambos os 
pés ao mesmo tempo;  muito característicos 
são: sensação de frio no abdome; frio como de 
um pedaço de gelo no vértice da cabeça; nariz 
frio; face fria e desfigurada; língua fria; e, o mais 
característico de tudo, presença de suor frio na 
testa; junto com a frieza está o azul do rosto e 
das extremidades. O paciente apresenta intensa 
prostração, com fraqueza, colapso. No quadro 
crônico, apresenta delírios com desejo de 
cortar e rasgar suas roupas; imagina ser Cristo 
ressuscitado; imagina que é um príncipe; no 
caso de pacientes mulheres, as mesmas acham 
que estão grávidas. Diante desses sintomas, o 
medicamento, que também é usado no 
tratamento de cólera, é: 
a) Opium 
b) Camphora 
c) China officinalis 
d) Veratrum album 
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56) No Organon da Arte de Curar - parágrafo 77 - 
“Os males impropriamente chamados crônicos 
são os contraídos pelas pessoas que se 
expõem continuamente à influências nocivas 
evitáveis, que se habituam a abusar de líquidos 
ou alimentos nocivos, que se entregam a 
dissipações de muitos tipos, as quais 
prejudicam a saúde, que se privam por muito 
tempo de coisas necessárias para o sustento da 
vida, que residem em locais insalubres, 
principalmente em lugares pantanosos, que 
habitam em oficinas úmidas, porões ou outras 
moradias fechadas, que se privam de exercícios 
ou de ar puro, que arruínam a saúde, forçando 
o corpo ou a mente, que vivem em constantes 
preocupações etc.” Neste Parágrafo, 
Hahnemann está se referindo a: 
a) Obstáculos à Cura 
b) Doenças endêmicas 
c) Doenças artificiais 
d) Limites da Homeopatia 
 

57) No Parágrafo 153 do Organon da Arte de Curar, 
Hahnemann fala da importância dos Sintomas 
RAROS, PECULIARES E CARACERÍSTICOS: 
§153 - “... deve-se ter em mente, precípua e 
exclusivamente, os sinais e sintomas do caso 
de doença que forem mais fortes, singulares, 
incomuns e peculiares (característicos); pois é 
principalmente e quase que só a estes que, na 
relação dos sintomas do medicamento 
escolhido, devem corresponder os que são 
muito semelhantes, a fim de constituir o mais 
conveniente para efetuar a cura”. Analise a 
sequência dos sintomas e a sequência dos 
medicamentos abaixo: 
(  ) Melhora com cebolas - Desejo de tomates - 

Desejo de farinha - Desejo de areia. 
(  ) Melhora com limonada - Desejo de sabão -  

Aversão a leite fervido - Desejo de pão velho. 
(  ) Medo de palhaços - Medo de morrer se dormir - 

Ilusão que cometeu um pecado - Medo de ser 
negligenciado. 

(  ) Ilusão que é outra pessoa - Ilusão que foi 
ofendido - Ilusão que o coração é ôco - 
Disposição suicida incendiando-se. 

 
A. BELL, CYCL e PHYT - CALC - PHOS - AUR 
B. ALL-C - FERR e IGN - CALC e LACH - SIL e 

TARENT 
C. CANN-S e LACH -- CAPS -- MED e SULPH -- 

HEP 
D. CALC, LYC e PHOS -- LACH -- THUJA -- PULS 

e CARC  
 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.  
a) C - D - A - B 
b) A - B - C - D 
c) D - A - C - B 
d) B - A - D - C 

58) Hahnemann, nos Parágrafos 75, 76, 162, 163 e 
186 do Organon da Arte de Curar, discorre 
sobre as LIMITAÇÕES DA HOMEOPATIA. 
Analise as afirmativas a seguir. 
I. Estragos na saúde humana realizados pela arte 

não curativa ... que já alcançaram um estágio 
consideravelmente adiantado. 

II. Doenças que requerem ajuda mecânica, 
intoxicações, fraturas ou circunstâncias 
perturbadoras 

III. Doença crônica grave de longa duração. 
IV. Número ainda moderado de medicamentos já 

conhecidos e experimentados ou medicamentos 
imperfeitamente homeopáticos. 

Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas  
b) Apenas as afirmativas I, II, IV estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas  
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas  
 

59) Para James Tyler Kent: 
I. A SEGUNDA PRESCRIÇÃO é aquela que se 

faz em seguida à PRIMEIRA que atuou.  
II. Pode ser uma repetição da primeira (mesmo 

medicamento e mesma potência) ou uma 
prescrição diferente.  

III. Pode ser o mesmo medicamento ou, no caso do 
aparecimento de sintomas novos, deve-se 
sempre escolher um novo medicamento, pois os 
sintomas novos devem ser utilizados para a 
escolha do novo medicamento. 

IV. Se o primeiro medicamento prescrito não curou 
totalmente o paciente, deve-se escolher um 
novo medicamento. 

Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas  
b) Apenas as afirmativas I, II, III estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas  
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas  
 

60) Sobre a TOTALIDADE SINTOMÁTICA e a prática 
unicista, Kent nos ensina que: 
I. Todas as enfermidades do mundo, tanto agudas 

como crônicas, são representações do interior 
do homem; de outra maneira não seria 
suscetível e não poderia desenvolver aquilo que 
está dentro dele. O quadro de seu próprio ser 
aparece na enfermidade. 

II. A cura da enfermidade significa a supressão 
permanente e definitiva da totalidade dos 
sintomas. 

III. A totalidade dos sintomas pode ser considerada 
como tudo o que é essencial na enfermidade, ou 
seja, tudo o que é visível e representa a 
enfermidade. 

IV. Deve-se considerar somente a totalidade dos 
sintomas, sem considerar cada sintoma 
individualmente.  

Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas  
b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas  
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas  

 


