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INSTRUÇÕES
1-

Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 50 (cinquenta) questões numeradas
sequencialmente que compõem a prova objetiva.

2-

Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva.
ATENÇÃO

1-

É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.

2-

Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está
correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer
divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.

3-

Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso

4-

Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que será o único documento

encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.

válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
56-

Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente.
Assinale a cor que corresponda a sua prova na Folha de Respostas, caso o candidato não identifique a cor de sua prova,
ou contenha mais de uma marcação neste campo o candidato estará automaticamente eliminado. Exemplo correto da
marcação da Folha de Respostas:

7-

A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos

8-

Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de

destinados às respostas.

uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
9-

Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com
tranquilidade, mas controle seu tempo.

10- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso o candidato
queira levar o caderno de questões será permitido somente no decorrer dos últimos 15 (quinze) minutos determinados
para o término da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente assinada. As
provas estarão disponibilizadas no site da AOCP (www.aocp.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. Os
candidatos que terminarem a prova não poderão utilizar o mesmo sanitário que os candidatos que ainda estão realizando
as provas.
11- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos, após a conferência de todos os documentos da sala e
assinatura do Termo de Fechamento.
12- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização
de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, pagers, telefones
celulares, BIP, Walkman, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará
eliminação imediata do candidato.
13- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da
prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
14- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as
medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
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QUESTÃO
RESP.

Questão 04
Constantine Hering, em 1845, descreveu fenômenos
de cura, de acordo com as possibilidades reativas
do medicamento. Esses fenômenos ficaram
conhecidos popularmente como “Leis de cura de
Hering”. De acordo com esse fenômenos, analise
as assertivas e assinale a alternativa que aponta as
corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 01
Assinale a alternativa que associa corretamente os
números do primeiro bloco de palavras à(s) letra(s)
do segundo bloco.
1.
2.
3.
4.
5.

Autonosódio
Isoterapia
Sarcódio
Remédio
Nosódio

I.

A melhoria das enfermidades ocorre de
dentro para fora.

II.

A melhoria dos sintomas ocorre de cima
para baixo.

A.

Medicamento oriundo de produtos normais
ou fisiológicos dos seres vivos em geral.
Tratamento pelo mesmo, independente de
sua origem orgânica ou não, desde que
vinculada como causa que provocou a
doença.
Subentende
qualquer
agente
etiológico.
Medicamento preparado a partir de produto
patológico, de origem animal ou vegetal.
Medicamento oriundo de material patológico
de um doente para ele próprio.
No sentido alopático ou enantiopático,
representa tudo o que o médico pode opor à
enfermidade.

III.

A cura primeiro nos órgãos mais visíveis
como pele e mucosas e depois nos órgãos
internos.

IV.

Desaparecimento dos sintomas na ordem
inversa do seu aparecimento.

V.

À medida que desaparecem os sintomas
mais recentes, ocorre o retorno de sintomas
antigos.

B.

C.
D.
E.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1D – 2C – 3B – 4E – 5A.
1D – 2B – 3A – 4E – 5C.
1C – 2D – 3B – 4E – 5A.
1C – 2B – 3A – 4E – 5 D.
1D – 2C – 3B – 4E – 5D.

Questão 05
São
considerados
nosódios
medicamentos, EXCETO.
(A)
Thyroidinum.
(B)
Psorinum.
(C)
Baccillinum.
(D)
Secale cornutum.
(E)
Ustilago maidis.

Questão 02
Segundo T. F. Allen, que tipos de sais nunca podem
ser usados quando houver febre?
(A)
Sais de potássio.
(B)
Sais de magnésio.
(C)
Sais de sódio.
(D)
Sais de cálcio.
(E)
Sais de cloro.

os

seguintes

Questão 06
De acordo com Anna Kossak-Romanach, na sua
obra “Homeopatia em 1000 conceitos”, o termo
policresto vem de origem grega polys significando
muitos e khréstos significando benéfico, favorável.
Ainda sua forma latina polychrestus significando
“que tem muitas aplicações”. Os policrestos
designam
medicamentos
homeopáticos
de
prescrição comum. Hahnemann estabeleceu uma
primeira lista de 24 policrestos. Assinale, das
alternativas abaixo, o medicamento que NÃO é um
policresto.
(A)
Mercurius solubilis.
(B)
Pulsatilla nigricans.
(C)
Aconitum napellus.
(D)
Phosphoric acidum.
(E)
Hyosciamus niger.

Questão 03
De acordo com Anna Kossak-Romanach, na sua
obra “Homeopatia em 1000 conceitos”, na
experimentação das substâncias, alguns sintomas
ocorrem na maioria enquanto que outros em
poucos ou raros experimentadores. A variabilidade
de
resposta
depende
tanto
do
poder
farmacodinâmico da droga atuante como do estado
de reação do terreno orgânico.
O estado caracterizado de sensibilidade anormal,
de natureza genotípica, propiciando manifestações
nítidas frente à substâncias para as quais a maioria
dos indivíduos se mostra indiferente, sendo que
essa sensibilidade aumentada à determinadas
drogas, ainda que cause manifestações agudas,
não constitui estado patológico. Como é conhecido
este estado?
(A)
Intoxicação.
(B)
Idiossincrasia.
(C)
Similitude.
(D)
Sintomatologia.
(E)
Sensibilização.

CARGO: MÉDICO HOMEOPATA

Apenas I, III e V.
Apenas I, III, IV e V.
Apenas I, II, IV e V.
Apenas I, II, III e IV.
I, II, III, IV e V.
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Questão 07
Assinale a alternativa que associa corretamente os
números do primeiro bloco de palavras à(s) letra(s)
do segundo bloco, de acordo com o medicamento
homeopático e seu reino de origem.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Coccus cacti
Berberis vulgaris
Bufo rana
Staphysagria
Asa foetida
Calcarea carbonica
Natrum muriaticum
Lac caninum
Veratrum album
Arsenicum album

A.
B.
C.

Reino vegetal
Reino animal
Reino mineral

em líquido e depois succionadas para a primeira
dinamização.
Questão 10
Hahnemann, após constatações de que nem
sempre
os
doentes
crônicos
respondiam
satisfatoriamente ao tratamento homeopático bem
conduzido, apresentando recidivas, periodicidade,
alternância e persistência de sintomas, dedicou-se
ao estudo profundo do problema em busca da
causa
responsável
pela
refratariedade
ao
simillimun. Após 11 anos de observação detalhada
de suas fichas de casos crônicos, expôs a teoria
miasmática ou teoria dos miasmas crônicos, e
Hahnemann distinguiu os miasmas fundamentais,
sendo eles:
I.
II.
III.
IV.
V.

1A – 2A – 3B – 4A – 5A – 6C – 7C – 8B – 9C – 10C.
1C – 2A – 3B – 4C – 5A – 6B – 7C – 8B – 9C – 10C.
1A – 2A – 3B – 4A – 5B – 6C – 7C – 8B – 9C – 10C.
1B – 2A – 3A – 4A – 5B – 6B – 7C – 8B – 9A – 10C.
1B – 2A – 3B – 4A – 5A – 6B – 7C – 8B – 9A – 10C.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 08
A diluição do medicamento inicial obedece a uma
progressão geométrica, sempre intercalada pela
cinética das sucussões que lhe confere
dinamização ou potencialização. A partir de
determinada diluição da escala centesimal,
teoricamente não existiriam mais moléculas do
soluto inicial. Admite-se que a energia cinética
medicamentosa gerada nas sucussões seria de
alguma forma imprimida sobre o solvente pelo
soluto inicial, permanecendo no solvente a
memória original da droga, cuja identidade se
conserva nas sucessivas diluições, independente
da presença ou não de molécula do fármaco
original. A partir de qual diluição da escala
centesimal esse processo ocorre?
-3
(A)
A partir da diluição 100 .
-6
(B)
A partir da diluição 100 .
-12
(C)
A partir da diluição 100 .
-30
(D)
A partir da diluição 100 .
-200
(E)
A partir da diluição 100 .

Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta a(s) correta(s):
Apenas I, II, III e IV.
Apenas II, III e IV.
Apenas III.
Apenas I e V.
I, II, III, IV e V.

Questão 11
Com relação ao conhecimento dos miasmas,
assinale a alternativa correta.
(A)
Alguns medicamentos desenvolvem patogenesias que
reproduzem fielmente os quadros miasmáticos dos
miasmas fundamentais de Hahnemann. Por exemplo, o
medicamento Thuya occidentalis tornou-se o protótipo
da Sífilis. Estas coincidências não induzem à
prescrição
automática
frente
ao
miasma
correspondente, mas apenas quando complementadas
pelas características marcantes pessoais do portador
do desequilíbrio.
(B)
Ainda seguindo o raciocínio da alternativa anterior, o
medicamento Sulphur tornou-se o protótipo da Sicose.
(C)
A cada miasma descrito corresponde a um
determinado nosódio. Cada nosódio é usado com a
única intenção medicamentosa para os desequilíbrios
correspondentes unicamente ao seus miasmas
respectivos.
(D)
Um exemplo de relação de nosódio a um determinado
miasma é o medicamento Medorrhinum, preparado a
partir do pus blenorrágico, relacionado ao miasma da
Psora.
(E)
O nosódio Luesinum está relacionado ao luetismo
(miasma Sífilis), e é oriundo do cancro sifilítico.

Questão 09
Quanto
ao
processo
de
confecção
dos
medicamentos homeopáticos e suas dinamizações,
assinale a alternativa correta.
(A)
As escalas centesimal, decimal e cinquenta milesimal
foram desenvolvidas por Hahnemann.
(B)
Korsakov desejou simplificar o preparo dos
medicamentos utilizando o processo de dinamização
em escala centesimal progressiva, também chamada
de frascos separados, para as dinamizações
sucessivas.
(C)
A preparação da primeira dinamização do método da
escala centesimal hahnemanniana (C1) prevê o uso de
uma parte da tintura-mãe da droga com 100 partes de
água ou álcool.
(D)
A dinamização cinquenta milesimal, foi concebida, de
acordo com seu desenvolvedor, para ter maior
capacidade de atuação no organismo doente, sem
intensificação dos sintomas.
(E)
As substâncias medicamentosas, nos diferentes
formatos e diferentes origens, são inicialmente diluídas

CARGO: MÉDICO HOMEOPATA

Tuberculinismo
Sicose
Psora
Sífilis
Cancerenismo

Questão 12
De acordo com a hierarquização de sintomas, no
processo semiológico homepático, proposta por
Kent, quais os sintomas que ele considera menos
importante dentro desta hierarquia?
(A)
Sintomas de distúrbios da memória.
(B)
Sintomas físicos gerais.
(C)
Sintomas de funções intelectuais e de raciocínio.
(D)
Sintomas locais.
(E)
Sintomas afetivos.
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Questão 13
Quando encontramos um paciente prostrado porém
mentalmente inquieto. Agitado mas muito fraco
para se mover; não consegue descansar em lugar
nenhum e muda constantemente de lugar. Grande
prostração
com
disposição
depressiva,
melancólica, desesperante e indiferente; ansioso,
medroso, inquieto e cheio de angústia; irritável,
sensível, rabugento e facilmente se encoleriza.
Quanto maior o sofrimento, maior a angústia e o
medo da morte. Acha que é inútil tomar
medicamentos, pois se acha incurável e que com
certeza irá morrer, embora tenha pavor da morte.
Suas crises de ansiedade pioram a partir da meianoite. Tudo nele melhora pelo calor, tanto que quer
sempre estar coberto mesmo com tempo quente,
assim como bebidas e aplicações quentes também
o fazem se sentir melhor. Emagrecimento rápido,
com suor frio e grande debilidade. Quer água mas
só consegue beber pouco de cada vez e
frequentemente. O medicamento que melhor
restabelecerá sua saúde é
(A)
Bryonia alba.
(B)
Pulsatilla nigricans.
(C)
Arsenicum álbum.
(D)
Thuya officinalis.
(E)
Lycopodium.

Questão 15
Medicamento muito usado em crianças pequenas e
na idade escolar. Para aquelas escrufulosas, que
estão atrasadas mental e fisicamente. Memória
deficiente, esquecidas, desatentas e há dificuldade
em ensiná-las, pois há grande dificuldade em se
lembrar do que foi ensinado. Escrufulosas que tem
dificuldade de crescimento. Crianças fracas física e
mentalmente. Se resfriam com facilidade e têm
amígdalas hipertrofiadas. Sofrem de amigdalites de
repetição. Elas pode apresentar ainda oftalmia
escrofulosa, córnea opaca, abdome inchado, crises
frequentes de cólica. Na fase escolar tem grande
falta de confiança em si mesmas e temem expor
suas ideias por medo do ridículo. Nas provas vão
muito mal, pois esquecem tudo, devido ao grande
medo de errar. Como tem muito medo de se
colocarem entre os outros, são tachadas de
limítrofes. Se sozinhas, conseguem fazer o que na
presença de outros não conseguem. Essas
crianças se beneficiariam muito de qual
medicamento?
(A)
Lycopodium clavatum.
(B)
Baryta carbônica.
(C)
Matricaria chamomilla.
(D)
Lachesis trigonocephalus.
(E)
Hepar sulphuris.

Questão 14
Medicamento muito usado em cefaleias, nas quais o
paciente é irritável, inclinado à veemência e à raiva.
Mais ansioso pelo futuro, tendência ao medo,
apreensões e caprichos. Fala muito de seus
negócios, inquietude com desejo de mudar com
medo do futuro e da morte. Ansiedade por seus
negócios e ocupações. Tímido, covarde, irresoluto,
falta de confiança em si mesmo. Ocupa-se a toda
hora, não consegue parar, pois a ansiedade o
impulsiona a fazer algo. Sonhos vívidos de
preocupações com seus negócios e ocupações.
Medo da pobreza. Transtornos por desprezo,
mortificação, raiva, pesar. Após raiva, sente frio
com calafrios, porém sua cabeça está quente e a
face vermelha. Secura excessiva das membranas
mucosas de todo corpo. A sua dor de cabeça é de
arrebentar, como se fosse sair tudo pela frente,
com enorme peso frontal; como se um martelo
batesse em sua cabeça de dentro para fora,
piorando
pelos
movimentos,
abaixando-se,
inclinando-se e abrindo os olhos. Dor de cabeça
violenta logo de manhã, na cama, com o primeiro
movimento. A cefaleia piora muito com movimento,
mesmo o menor movimento dos olhos pode
agravar esse sintoma. Sensibilidade dolorosa do
couro cabeludo como se machucado. Secura
excessiva das membranas mucosas de todo corpo.
Tudo se agrava por qualquer movimento e tem
grande alívio pelo repouso absoluto, mental ou
físico. Estamos falando mais propriamente do
medicamento
(A)
Bryonia alba.
(B)
Rhus toxicodendron.
(C)
Pulsatilla nigricans.
(D)
Mercurius solubilis.
(E)
Sépia.

Questão 16
Criança agressiva, considerada um transtorno em
casa e na escola, colérica, furiosa, explosiva,
principalmente quando contrariada. Joga as coisas
que pega para longe, quando furiosa, comportandose como se estivesse “tomada”, ou fora de si. Se é
impedida de fazer o que quer, bate a cabeça no
chão, faz crise de birra, puxa os cabelos e pode dar
fortes mordidas. Quando em crise de fúria, fica com
a face e os olhos vermelhos, cabeça quente e
extremidades frias. Embora possa causar tanto
problema, é medrosa para o que seria sobrenatural,
como fantasmas e demônios e fica impressionada
com conto de fadas e pode ter problemas para
dormir pensando em bruxas e saci-pererê. Fora
dessa crise furiosa, se mostra extremamente doce
e afetuosa. Geralmente adoece de gripes e
infecções
de
garganta,
com
febre
alta,
principalmente por correntes de ar, descobrindo a
cabeça e tomando vento frio e por cortar os
cabelos. Essa criança, ao invés de ser discriminada
como agitada e agressiva, pode melhorar muito
com qual medicamento?
(A)
Baryta carbônica.
(B)
Atropa belladonna.
(C)
Calcarea carbônica.
(D)
Veratrum album.
(E)
Sulphur.

CARGO: MÉDICO HOMEOPATA
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Questão 17
Paciente asmático, masculino, adulto, a asma o
obriga a levantar-se e apoiar o peito sobre uma
cadeira ou sobre o leito, piora de manhã e durante
o dia (começa às 3 ou 4 horas da madrugada) e
melhora à noite. Agrava também antes e durante as
tempestades e por tempo frio, ainda por tomar
friagem, por correntes de ar, por cobrir-se (mania
de descobrir os pés durante a noite) e por pensar
em sua doença. Sua asma melhora no litoral, no
início da noite e deitando-se sobre o abdome. Vive
sempre
atarefado,
apressado,
precipitado,
impaciente e faz as coisas correndo. Para ele o
tempo passa muito lentamente. Tem ansiedade por
antecipação. Memória fraca, esquece às vezes os
nomes dos amigos, ou até palavras comuns,
principalmente sua letra inicial e é comum perder o
fio da conversa. Relata ter tido algumas vezes fatos
de clarividência. Refere ter medo que aconteça uma
desgraça no futuro (medo do infortúnio) e medo de
sua morte. Sente-se culpado, com remorsos e
ansiedade intensa por sua melhora. Confessa ter
desejo insaciável por bebidas alcoólicas, além de
doces, salgados e sal e sua fome continua mesmo
após ter comido. Além da asma tem enxaqueca e
dores que melhoram no litoral. Este paciente obterá
grande melhora com qual medicamento?
(A)
Lycopodium clavatum.
(B)
Medorrhinum.
(C)
Arsenicum álbum.
(D)
Antimonium tartaricum.
(E)
Ipecacuanha.

Questão 19
Na matéria médica, alguns medicamentos são
característicos pela sua rubrica de ter pressa,
sempre está apressado, agitado e ansioso. Dentre
os medicamentos abaixo, todos têm essas
características, EXCETO.
(A)
Argentum nitricum.
(B)
Nux vomica.
(C)
Natrum muriaticum.
(D)
Pulsatilla nigricans.
(E)
Sulphuric acidum.
Questão 20
Qual
dos
medicamentos
abaixo,
na
sua
patogenesia, provoca hiperestesia de todos os
órgãos dos sentidos com tendência a espasmos
crônicos. Mais usado no sexo feminino, produz
palidez doentia, face sem brilho e convulsiva. Ela
reflete as alterações causadas pelas expressões
externas ao paciente, que é excessivamente
nervoso, sensível e facilmente excitável. Percepção
aguçada, execução rápida, humor muito mutável,
caráter dócil mas facilmente irritado. O caráter,
como em tudo neste medicamento, é paradoxal. Na
febre só tem sede durante os calafrios, a pontada
lateral só melhorará pela tosse. Magoa-se por nada.
Isola-se e fecha-se para chorar, para ruminar suas
tristezas que exagera; faz um drama acompanhado
de suspiros e lamentos. Ás vezes tem acessos de
riso seguidos de cólera súbita ou se abate em uma
crise de nervos. É muito sensível à dor, também
emocional e mentalmente, o que provoca
transtornos das emoções e tristezas, devido a sua
extrema impressionabilidade. Grande medicamento
para maus efeitos das emoções, tristezas, penas e
medo. Humor triste, melancólico, e disposição para
sofrer em silêncio, com melancolia e tendência ao
choro. Sofre escondida com grandes suspiros. Por
nada seus olhos se enchem de lágrimas, e passa
rapidamente do riso às lágrimas e vice-versa.
Sente-se vazia, abatida, fraca e a fraqueza é sentida
às vezes no estômago. Possui aversão ao tabaco,
lateralidade direita, agrava pelas tristezas,
emoções, ao ar livre, pelo frio, pelos odores fortes,
após comer e pelo café. Melhora pelo calor, pressão
forte, passeando e pela mudança de posição. Para
alterações provocadas por choque emocional,
desgosto, má notícia, desilusão. Labilidade de
humor podendo chegar a crise histérica. Estamos
falando de qual medicamento?
(A)
Sepia succus.
(B)
Pulsatilla nigricans.
(C)
Bryonia Alba.
(D)
Actea racemosa.
(E)
Ignatia amara.

Questão 18
Paciente chega com queixa de prostração e
agitação e embora tente ficar em repouso, não
consegue, apesar do movimento não melhorar os
sintomas. Junto à prostração queixa-se de intensa
dor no corpo como se estivesse “todo quebrado,
como se todos os ossos estivessem quebrados”.
Refere ainda dores nos membros superiores e
inferiores, nas costas e nos punhos, como se
estivessem deslocados ou quebrados. Rigidez e
dor geral quando se levanta para caminhar, as
panturrilhas doem muito e parecem ter sido
golpeadas fortemente. Queixa-se também de
cefaleia intensa com sensibilidade no couro
cabeludo e dor nos olhos, vermelhidão na face e
náuseas; dores no hipocôndrio direito, constipação
e urina escura. Refere ter tido febre com lassidão,
não transpira e suas dores o agitam, porém essa
agitação não acalma seu sofrimento. A febre é
acompanhada de calafrios e tremores e possui
sede antes dos calafrios. As dores ósseas também
pioram muito antes dos calafrios, que geralmente
se iniciam entre 7 e 9 horas da manhã. Embora
tenha febre e calafrios, não transpira durante ou
após o acesso de tremores. Esse paciente se
beneficiará muito com qual medicamento?
(A)
Ferrum phosphoricum.
(B)
Aconitum napellus.
(C)
Apis mellifica.
(D)
Eupatorium perfoliatum.
(E)
Helleborus niger.

CARGO: MÉDICO HOMEOPATA
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Questão 21
Criança com sintomas de choro frequente, porém
choro com irritabilidade, gritos e grosserias. Deseja
coisas que depois rejeita quando as obtém. Fica
mais tranquilo no colo ou quando passeia. Possui
diarreia durante a dentição. A mãe diz que a criança
é muito nervosa e hipersensível a qualquer dor, ás
vezes parecendo não proporcional à gravidade do
caso. É friorenta e melhora pelo calor no geral, o
calor apenas agrava as dores nos dentes e
maxilares. É caprichosa, impertinente, rancorosa.
Criança ansiosa, agitada, impressionável e
hipersensível a tudo, se desesperando pela menor
dor. Quando deseja algo que não lhe é dado, se
encoleriza e grita até conseguir, e depois recusa o
que foi conseguido. Agitada e com dificuldades
para dormir, e quando dorme tem um sono agitado
com gritos e sobressaltos. De dia tem muita
sonolência. Sua face geralmente é quente,
vermelha e brilhante, com lado irregulares de cor
na face, um lado está vermelho e o outro não.
Abdome distendido com cólicas flatulentas e a
eliminação de gases não melhora a dor. Essa
criança terá seu estado melhorado com qual
medicamento?
(A)
Pulsatilla nigricans.
(B)
Antimonium crudum.
(C)
Matricaria chamomilla.
(D)
Hepar sulphuris.
(E)
Nux vomica.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 25
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. Quanto à experimentação no
homem são, Hahnemann definiu critérios para uma
boa experimentação, a fim de que se obtenha uma
patogenesia confiável. São alguns desses critérios:

Questão 22
o
De acordo com o parágrafo 9 do “Organon da Arte
de Curar” de Samuel Hahnemann, no estado de
saúde do homem a energia que dinamicamente
anima o organismo material governa com poder
ilimitado. Conserva todas as partes do corpo em
admirável e harmoniosa operação vital, tanto em
respeito às sensações como às funções. Deste
modo o espírito dotado de razão, que existe em nós
pode empregar estes instrumentos vivos e sadios
para os mais altos fins de nossa existência.
Hahnemann denominou esta energia de
(A)
noxa.
(B)
processo do adoecer.
(C)
miasma.
(D)
força vital.
(E)
gênio epidêmico.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Lei da semelhança ou Similia similibus
curentur.
Experimentação no homem são.
As doses mínimas, infinitesimais.
Remédio único.
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o experimentador deve ser amante da
verdade, moderado em todos os sentidos,
sensível e que possa dispensar o máximo
possível de sua atenção à observação de
suas sensações.

II.

a experimentação deve ser realizada em
pessoas sensíveis de ambos os sexos e de
constituições diferentes.

III.

a auto-experimentação médica, e em
estudantes de medicina é desaconselhável,
pois eles, ao participarem diretamente do
experimento,
fazem
com
que
seu
conhecimento influencie na coleta das
informações.

IV.

quando o experimentador não souber
escrever (experimentador analfabeto), o
médico deverá perguntar diariamente o que
ocorreu e de que forma ocorreu, porém deve
ter o cuidado de anotar somente o obtido
através da narração espontânea do
experimentador.

Apenas I e II.
Apenas I, II e III.
Apenas I, II e IV.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.

Questão 26
Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
As ações e serviços de saúde, executados pelo
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou
mediante participação complementar da iniciativa
privada, serão organizados de forma regionalizada e
hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
(B)
No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS),
não poderá organizar-se em distritos, tendo em vista a
impossibilidade de integrar e articular recursos, técnicas
e práticas voltadas para as ações de saúde.
(C)
Aplica-se
aos
consórcios
administrativos
intermunicipais o princípio da direção única, e os
respectivos atos constitutivos disporão sobre sua
observância.
(D)
Os municípios poderão constituir consórcios para
desenvolver em conjunto as ações e os serviços de
saúde que lhes correspondam.
(E)
Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito
nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de
Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos
competentes e por entidades representativas da
sociedade civil.

Questão 24
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta o(s) princípio(s) fundamentais (pilares)
da homeopatia.

II.
III.
IV.

I.

POLÍTICAS DE SAÚDE

Questão 23
Assinale a alternativa que apresenta o método
terapêutico baseado no uso de medicamentos que
causam ações diferentes ou dessemelhantes aos
sintomas da doença.
(A)
Isopatia.
(B)
Tautopatia.
(C)
Enantiopatia.
(D)
Homeopatia.
(E)
Alopatia.

I.

Apenas I.
Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas II e IV.
I, II, III e IV.
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Questão 27
Assinale a alternativa correta. À direção nacional do
Sistema Único da Saúde (SUS) compete participar
na formulação e na implementação das políticas de
(A)
controle das agressões ao meio ambiente.
(B)
redes integradas de assistência de alta complexidade.
(C)
rede de laboratórios de saúde pública.
(D)
vigilância epidemiológica.
(E)
vigilância sanitária.

Questão 30
Assinale a alternativa correta. O órgão colegiado
composto por representantes do governo,
prestadores de serviço, profissionais de saúde e
usuários, que atua na formulação de estratégias e
no controle da execução da política de saúde na
instância correspondente, inclusive nos aspectos
econômicos e financeiros, cujas decisões serão
homologadas pelo chefe do poder legalmente
constituído em cada esfera do governo, denominase
(A)
Conselho de Saúde.
(B)
Conferência de Saúde.
(C)
Fundo de Saúde.
(D)
Plano de Saúde.
(E)
Conselho Nacional de Secretários de Saúde.

Questão 28
Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
Os serviços privados de assistência à saúde
caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de
profissionais liberais, legalmente habilitados, e de
pessoas jurídicas de direito privado na promoção,
proteção e recuperação da saúde.
(B)
A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
(C)
Na prestação de serviços privados de assistência à
saúde, serão observados os princípios éticos e as
normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema
Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu
funcionamento.
(D)
Não é vedada a participação direta ou indireta de
empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à
saúde, salvo através de doações de organismos
internacionais vinculados à Organização das Nações
Unidas, de entidades de cooperação técnica e de
financiamento e empréstimos.
(E)
É obrigatória a autorização do órgão de direção
nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) para a
participação direta ou indireta de empresas ou de
capitais estrangeiros na assistência à saúde,
submetendo-se a seu controle as atividades que forem
desenvolvidas e os instrumentos que forem firmados.

Questão 31
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. O Pacto pela Vida está
constituído por um conjunto de compromissos
sanitários, expressos em objetivos de processos e
resultados e derivados da análise da situação de
saúde do País e das prioridades definidas pelos
governos federal, estaduais e municipais. As
prioridades do PACTO PELA VIDA e seus objetivos
são

Questão 29
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. Os recursos do Fundo
Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como
I.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

despesas de custeio e de capital do
Ministério da Saúde, seus órgãos e
entidades, da administração direta e indireta.

II.

investimentos previstos em lei orçamentária,
de iniciativa do Poder Legislativo e
aprovados pelo Congresso Nacional.

III.

investimentos previstos no Plano Quinquenal
do Ministério da Saúde.

IV.

cobertura das ações e serviços de saúde a
serem implementados pelos Municípios,
Estados e Distrito Federal.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

implantar a Política Nacional de Saúde da
Pessoa Idosa, buscando a atenção integral.

II.

contribuir para a redução da mortalidade por
câncer de colo do útero e de mama.

III.

reduzir a mortalidade materna, tendo em vista
que a mortalidade infantil neonatal está
controlada.

IV.

fortalecer a capacidade de resposta do
sistema de saúde às doenças emergentes e
endemias.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Questão 32
Assinale a alternativa correta. A Portaria
n° 399/2006 do Ministério da Saúde, buscando
aprofundar o processo de descentralização, com
ênfase numa descentralização compartilhada, fixou
a seguinte premissa, que deve orientar este
processo:
(A)
cabe à Secretaria de Saúde a proposição de políticas,
participação no co-financiamento, cooperação técnica,
avaliação, regulação, controle e fiscalização, além da
mediação de conflitos.
(B)
concentração dos processos administrativos relativos à
gestão para as Comissões Intergestores Bipartite.
(C)
as Comissões Intergestores Bipartite são instâncias de
pactuação e deliberação para a realização dos pactos
intraestaduais
e
a
definição
de
modelos
organizacionais, a partir de diretrizes e normas
pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite.
(D)
as deliberações das Comissões Intergestores Bipartite
e Tripartite devem ser por um terço de seus membros.
(E)
a Comissão Intergestores Tripartite e o Ministério da
Saúde promoverão e apoiarão processo de qualificação
provisório para as Comissões Intergestores Bipartite.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.
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Questão 33
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. De acordo com a Portaria n°
648/2006 do Ministério da Saúde, compete às
Secretarias Municipais de Saúde e ao Distrito
Federal
I.

II.

III.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

organizar, executar e gerenciar os serviços e
ações de Atenção Básica, de forma universal,
dentro e fora do seu território, incluindo as
unidades próprias e as cedidas pelo estado e
pela União.
incluir a proposta de organização da Atenção
Básica e da forma de utilização dos recursos
do PAB fixo e variável, nos Planos de Saúde
municipais e do Distrito Federal.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

inserir preferencialmente, de acordo com sua
capacidade institucional, a estratégia de
Saúde da Família em sua rede de serviços,
visando a organização sistêmica da atenção à
saúde.

Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Questão 34
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. O Plano Diretor de
Regionalização garante o acesso dos cidadãos, o
mais próximo possível de sua residência, a um
conjunto de ações e serviços vinculados às
seguintes responsabilidades mínimas

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

acompanhamento de pessoas com doenças
crônicas de alta prevalência.

II.

tratamento clínico e cirúrgico de casos de
grandes urgências ambulatoriais.

III.

tratamento dos distúrbios
psicossociais mais frequentes.

IV.

controle das doenças bucais mais comuns.

mentais

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II.

a fragmentação da rede assistencial
dificultando a complementaridade entre a
rede básica e o sistema de referência.

III.

a precária interação nas equipes e
despreparo para lidar com a dimensão
subjetiva nas práticas de atenção.

IV.

um Sistema Público de Saúde burocratizado e
horizontal.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

I.

mecanismos institucionalizados de controle
social.

II.

processos participativos de gestão.

III.

instâncias de pactuação entre gestores.

IV.

mecanismos de mobilização social.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Questão 376
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. São de relevância pública as
ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder
Público dispor, nos termos da lei, sobre

e

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

I.

sua regulamentação.

II.

fiscalização.

III.

controle.

IV.

Questão 35
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. O SUS institui uma política
pública de saúde que visa à integralidade, à
universalidade, à busca da eqüidade e à
incorporação de novas tecnologias, saberes e
práticas. Apesar dos avanços acumulados no que
se refere aos seus princípios norteadores e à
descentralização da atenção e da gestão, o SUS
atualmente ainda enfrenta uma série de problemas,
destacando-se
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a fragmentação do processo de trabalho e
das
relações
entre
os
diferentes
Profissionais.

Questão 36
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. Para fins de delineamento do
campo de conceituação da gestão participativa,
suas práticas e mecanismos podem ser agrupados
de acordo com as instituições, atores e segmentos
sociais envolvidos nos seguintes tipos

organizar o fluxo de usuários, visando a
garantia das referências a serviços e ações
de saúde fora do âmbito da Atenção Básica.

I.

I.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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sua execução devendo ser feita diretamente
ou através de terceiros e, também, por
pessoa física ou jurídica de direito privado.
Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Questão 38
Assinale a alternativa correta. De acordo com a
Constituição Federal, o sistema único de saúde
será financiado, com recursos do orçamento
(A)
da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
(B)
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(C)
da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
(D)
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, além de outras fontes.
(E)
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além
de outras fontes.

I.

a participação na formulação da política e na
execução de ações de saneamento básico.

II.

a ordenação da formação
humanos na área de saúde.

de

III.

a vigilância
alimentar.

a

orientação

subsequentes à vacina, quando o vírus atenuado ainda
pode estar presente no alimento. Outra alternativa é
recorrer a bancos públicos de leite materno.
As informações são da repórter Fabiane Leite e do
repórter Carlos Lordelo, do jornal "O Estado de S.
Paulo".
As alterações nas orientações para quem está
amamentando ocorreram em razão de o Brasil ter
registrado, pela primeira vez na história, dois casos em
que mães vacinadas contra a doença transmitiram às
crianças, por meio do aleitamento, o vírus atenuado.
Os dois bebês, que apresentaram problemas
neurológicos, no momento estão bem, mas seguem
sob acompanhamento. Os casos ocorreram em Porto
Alegre e Cachoeira do Sul, a 196 quilômetros da capital
gaúcha.
Atualmente existe recomendação para a vacina na
maior parte do País, em razão de o vírus causador da
doença ter se difundido entre 2008 e o ano passado no
Sudeste, Sul e Centro-Oeste do País. Um total de 51
casos da doença foram registrados no período, com 21
mortes, e 22,4 milhões de vacinas foram distribuídas.
Desde 2007, 112 casos de reações adversas ao
imunizante, como as que ocorreram com as crianças, já
foram computados pelo ministério. A vacina é fabricada
desde o fim dos anos 30 pelo laboratório público
Biomanguinhos, da Fiocruz.

IV.

a colaboração na proteção do meio ambiente,
nele compreendido o do trabalho.

Texto adaptado de <
http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL1501870-5603,00LACTANTES+NAO+DEVEM+SER+VACINADAS+CONTRA+FEB
RE+AMARELA+DIZ+MINISTERIO.html>. Acesso em 22 fev 2010.

Questão 39
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. Estão incluídas ainda no
campo de atuação do Sistema Único de Saúde
(SUS)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

nutricional

e

recursos

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Questão 41
Assinale a alternativa correta quanto ao conteúdo
do texto.
(A)
Crianças terão de ficar sem a vacina contra a febre
amarela.
(B)
Mulheres não poderão ser vacinadas durante a
gestação.
(C)
114 bebês morreram em decorrência da febre amarela.
(D)
O vírus fica no leite materno durante 14 dias após a
vacinação.
(E)
O leite materno é o responsável pela contaminação da
vacina.

Questão 40
O conjunto de ações que proporcionam o
conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes de saúde individual ou coletiva,
com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos, denomina-se
(A)
vigilância sanitária.
(B)
vigilância monitorada.
(C)
vigilância intra-sanitária.
(D)
vigilância epidemiológica.
(E)
vigilância do trabalhador.

Questão 42
Todas as alternativas a seguir apresentam
expressões que retomam outras expressões
mencionadas anteriormente no texto, EXCETO
(A)
“...ocorreram em razão de o Brasil ter registrado, pela
primeira vez na história...”
(B)
“De acordo com a pasta, há risco de os bebês serem
contaminados pelo vírus...”
(C)
“...há risco de os bebês serem contaminados pelo vírus
atenuado da doença...”
(D)
“...há risco de os bebês serem contaminados pelo vírus
atenuado da doença...”
(E)
“...e o congelem para uso durante os 14 dias
subsequentes à vacina...”

PORTUGUÊS
Lactantes não devem ser vacinadas contra febre amarela,
diz ministério
Imunização deve ser adiada até bebê completar 6
meses.
Duas crianças ficaram doentes após mãe receber
dose.

Questão 43
Assinale a alternativa correta quanto ao que se
afirma.
(A)
A forma verbal seguem apresenta dois dígrafos
(B)
O nome recomendação apresenta um dígrafo e um
ditongo.
(C)
O nome cachoeira apresenta um encontro consonantal
e um ditongo.
(D)
O nome quilômetros apresenta dois dígrafos.
(E)
A forma verbal ocorreram apresenta dois dígrafos.

Nova recomendação do Ministério da Saúde orienta
mulheres que estão amamentando a adiar a vacinação
contra a febre amarela até a criança completar seis
meses. De acordo com a pasta, há risco de os bebês
serem contaminados pelo vírus atenuado da doença,
usado na fabricação do imunizante.
Caso não seja possível adiar, o ministério recomenda
que as mães retirem o próprio leite antes da
imunização e o congelem para uso durante os 14 dias

CARGO: MÉDICO HOMEOPATA
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Questão 44
Assinale a alternativa que NÃO apresenta a função
sintática correta da expressão em destaque.
(A)
“Duas crianças ficaram doentes após mãe receber
dose.” (predicativo do sujeito)
(B)
“...dois casos em que mães vacinadas contra a doença
transmitiram às crianças...” (objeto indireto)
(C)
“Atualmente existe recomendação para a vacina na
maior parte do País...” (adjunto adverbial de modo)
(D)
“...e o congelem para uso durante os 14 dias
subsequentes à vacina...” (complemento nominal)
(E)
“De acordo com a pasta, há risco de os bebês serem
contaminados...” (adjunto adverbial de conformidade)

(C)

(D)

(E)

Questão 45
“Caso não seja possível adiar, o ministério
recomenda que as mães retirem o próprio leite
antes da imunização...”

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 48
“Anos de Chumbo” é uma expressão que
inicialmente foi aplicada a um fenômeno europeu
relacionado à Guerra Fria. No Brasil é denominado
“Anos de Chumbo” o período mais repressivo da
ditadura militar. Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
O ano de 1968 foi crucial, pois o governo promulgou o
Ato Institucional n.5.
(B)
O período militar, no Brasil, corresponde ao período
que vai de 1964 a 1985.
(C)
O Presidente Ernesto Geisel concedeu a anistia política
e o retorno dos exilados.
(D)
Durante o período militar o movimento estudantil era
reprimido com violência.
(E)
Foi durante o período militar que aconteceu o famoso
“milagre econômico”.

As
orações
destacadas
classificam-se,
respectivamente, como
subordinada adverbial causal e subordinada adverbial
temporal.
subordinada adverbial concessiva e subordinada
adverbial consecutiva.
subordinada adverbial temporal e subordinada
substantiva objetiva direta.
subordinada adverbial causal e subordinada adverbial
consecutiva.
subordinada adverbial condicional e subordinada
substantiva objetiva direta.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 49
O Tratado de Assunção foi assinado em 26 de
março de 1991, entre Argentina, Brasil, Paraguai e
Uruguai dando origem ao MERCOSUL. Assinale a
alternativa correta.
(A)
Em 1994, foi assinado o Tratado de Ouro Preto como
complemento do Tratado de Assunção, com o objetivo
de retirar o Chile do grupo do Mercosul.
(B)
O Estado do Paraná desempenha uma posição
estratégica em relação aos outros países do Mercosul,
uma vez que faz fronteira com os três.
(C)
Dentre os objetivos do Mercosul destacam-se a livre
circulação de bens, serviços e fatores produtivos e a
liberação de compras no varejo no Paraguai.
(D)
Além do Mercosul, o Brasil faz parte do bloco
econômico G-8, que reúne os sete países mais ricos do
mundo mais o Brasil.
(E)
Em fevereiro de 2010, em Cancun, México, foi
aprovada a criação de um novo bloco que represente
os países da América Latina e do Caribe.

Questão 46
O campeonato mundial de Fórmula 1 se originou
com as corridas de “Grandes Prêmios” disputados
na Europa, desde antes da Segunda Guerra
Mundial. As corridas cessaram durante a guerra e
retornaram em 1950, quando foi instituído o
campeonato de Fórmula 1, com regularidade anual.
Assinale a alternativa correta.
(A)
O autódromo de Interlagos começou a ser construído
na década de 1920, com o processo de urbanização da
cidade de São Paulo.
(B)
Ayrton Senna se tornou tricampeão mundial no
campeonato de Ímola, Itália, em 1º de maio de 1994.
(C)
Maurício Gugelmin venceu o Grande Prêmio do Brasil
de 1989, encerrando sua carreira no esporte.
(D)
Felipe Massa, após um acidente automobilístico em
2009, abandonou definitivamente as corridas de
Fórmula 1.
(E)
O brasileiro Rubens Barrichello oferece boas
expectativas para os campeonatos de 2010 pela
Ferrari.

Questão 50
Principal produto da economia da região de IlhéusItabuna, o cacau tem seu cultivo na região originado
no século XVIII, quando as capitanias voltaram às
mãos do governo. Assinale a alternativa
INCORRETA.

Questão 47
Adepto da teoria biogênica, Louis Pasteur em 1861,
através de um experimento, conseguiu demonstrar
conclusivamente a impossibilidade da geração
espontânea da vida (hipótese tão defendida pelos
abiogenistas), ou seja, a origem da vida somente é
possível a partir da matéria viva, de um ser vivo préexistente. Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
A importância de Louis Pasteur foi enorme para o
estudo das origens da vida, um impacto sobre o
melhoramento na produção de queijos, cervejas,
vinagres e vinhos.
(B)
Louis Pasteur enfatizava a importância de práticas
higiênicas como: ferver ou filtrar a água, lavar e
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armazenar adequadamente os alimentos, evitando a
contaminação por bactérias patogênicas.
As descobertas de Pasteur contribuíram para a
evolução da medicina preventiva, dos métodos
cirúrgicos (como a prevenção das infecções), das
técnicas de obstetrícia, dos métodos de higiene em
geral e das indústrias de bebidas fermentadas.
Louis Pasteur viveu e se utilizou de conceitos exatos e
precisos como “metabolismo” ou “processo de geração
da vida” (reprodução) que já eram definidos e possuíam
resultados concretos no campo da pesquisa
embrionária.
Louis Pasteur concluiu que a fermentação só ocorria na
presença de células vivas: a fermentação era uma
conseqüência da vida sem ar.

(A)
(B)
(C)
(D)

(E)
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Os alemães, chegados em 1821 na região, começaram o
plantio de cacau como cultura rentável.
As primeiras sementes foram trazidas da Índia, pois o
cacau é nativo da região do rio Ganges.
Na década de 1920 a cidade de Ilhéus desfrutava de uma
riqueza invejável conquistada através do cacau.
A praga da “vassoura-de-bruxa” foi o principal fator para o
enfraquecimento da economia baseada no cacaueiro na
região de Ilhéus.
As primeiras sementes foram trazidas por um francês e
plantadas na fazenda Cubículo, às margens do rio Pardo.

