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Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO
Hospital Universitário Gaffrée e Guinle – HUGG
Concurso para seleção de médicos residentes para 2020
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com o enunciado das 50 (cinquenta) questões objetivas.
b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas
provas, a ser entregue ao fiscal ao término da prova.
02- Verifique se este material está em ordem (tais como se a sequência de páginas está correta e se o
número de questões confere com o quadro da alínea “a” do item 1) e se o seu nome e número de
inscrição conferem com os que aparecem na confirmação de inscrição. Caso contrário, notifique
IMEDIATAMENTE o fiscal.
03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas,
preferivelmente à caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul.
04- Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não a DOBRAR, AMASSAR ou
MANCHAR. A folha somente poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens
superior ou inferior – BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.
05- Na Prova Objetiva, as questões são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado.
06- Na Folha de Respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas
estão identificadas acima da questão de cada bloco de respostas.
07- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras
(A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve
assinalar UMA RESPOSTA. A marcação de nenhuma, de mais de uma alternativa ou da rasura de
qualquer natureza (borracha, corretivo, etc) anula a questão, MESMO QUE UMA DAS
RESPOSTAS SEJA A CORRETA.
08- Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita
cobrindo TODO O ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta
esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a
marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, procurando deixar
menos “espaços em branco” possível dentro do retângulo, sem invadir os limites dos retângulos ao
lado.
09- SERÁ ELIMINADO do Concurso o candidato que:
a) Se utilizar ou portar, durante a realização das provas, celular, pager ou quaisquer outros meios
que sugiram possibilidade de comunicação;
b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou
a Folha de Resposta;
c) usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização;
d) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução da prova.
10- Esta prova é comum aos programas sem pré-requisito.
11- O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA É DE CINCO (5) HORAS.
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Questão 01
Hahnemann, em seu Organon da Arte de Curar, alertava para questões médicas de sua época que continuam
postulados considerados atuais. Entre eles, o seguinte:
A) por mais numerosas que sejam as verificações de um enunciado médico, este, por si só, é capaz de
justificar uma teoria universal.
B) no método experimental, a busca de uma explicação para os fatos não necessita ser acompanhada de uma
busca racional, visto que a experimentação dá conta de explicar o que não é perceptível.
C) a indução pode levar a uma regra geral, pois não se pode passar em revista todos os casos possíveis.
D) um novo sistema é necessário à medicina vigente, por isso, o dogma homeopático revoluciona a arte
médica de seu tempo.
E) a medicina não deve afastar-se um só passo da esfera das experiências e das observações se quiser evitar
cair no vazio e na charlatanice.
Questão 02
Em meados do século XIX, na França, por meio do médico francês Claude Bernard, constituiu-se uma forma
de Medicina com base na sistematização de sua estrutura de estudo. Essa forma de promover conhecimento
médico, aperfeiçoado por Hahnemann, é denominado de
A)
B)
C)
D)
E)

medicina alternativa.
medicina experimental.
medicina complementar.
medicina baseada em evidências.
medicina constitucional.

Questão 03
Uma vez que a sintomatologia do paciente sempre constituiu um importante elemento da Medicina
tradicional, podemos afirmar que
A) as observações médicas de antigamente eram suficientes para definir a causa dos estados mórbidos.
B) a sintomatologia expressada pelo doente em suas queixas é a única a ser considerada.
C) o médico homeopata é capaz de verificar toda a sintomatologia mórbida expressada pelo doente sem a
necessidade de exames complementares.
D) em cada manifestação mórbida, o médico percebe apenas os distúrbios do corpo e da alma que lhe são
perceptíveis aos sentidos.
E) qualquer exame que vá além da queixa principal do doente contém o viés de observação do médico.
Questão 04
Com relação à individualização dos estados mórbidos, podemos afirmar que
A) é possível curar o paciente tratando-se individualmente cada doença de modo particular.
B) cada doença possui seu grupo sintomatológico individual, o que faz com que o diagnóstico homeopático
tenha sua base nas expressões patológicas.
C) é necessário buscar os sintomas objetivos e subjetivos característicos mais específicos e particulares do
doente.
D) indivíduos semelhantes comumente possuem expressões mórbidas semelhantes, independentes das
causas externas.
E) os estados patológicos sempre trazem os sintomas patognomônicos do estado mórbido estudado, mesmo
em indivíduos diferentes entre si no que diz respeito ao seu modo reacional crônico.
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Questão 05
O conceito homeopático de que um medicamento possa ser indicado por um conjunto mórbido,
comportamental e patológico correspondente à pessoa doente como um todo, traduz um importante conceito
homeopático:
A)
B)
C)
D)
E)

patogenia.
individualidade-globalidade.
diáteses ou modos reacionais crônicos individuais.
similitude.
constituições.

Questão 06
Para que seja realizada uma patogenesia em indivíduos sadios e sensíveis de forma adequada, é necessário
que
A) se modalize os sintomas físicos coletados e se anote precisamente os sintomas mentais expressados pelos
indivíduos da pesquisa.
B) a substância a ser pesquisada seja utilizada sempre em doses ponderais.
C) o indivíduo que for escolhido para uma pesquisa patogenética precisa abster-se de todos seus hábitos que
possam ser considerados minimamente nocivos.
D) se procure dar liberdade para que os indivíduos que façam parte da pesquisa utilizem todas as substâncias
que são utilizadas habitualmente.
E) submetamos sempre a expressão somática à expressão psíquica do indivíduo pesquisado.
Questão 07
O resultado complexo composto de conhecimentos toxicológicos clássicos, de estudos experimentais e de
contribuições empíricas pode ser denominado de
A)
B)
C)
D)
E)

unidade medicamentosa.
individualização.
propriedades medicinais homeopáticas.
temperamento.
patogenesia.

Questão 08
A respeito dos diagnósticos e escolha de tratamento em Homeopatia, podemos afirmar que
A) a investigação homeopática inicia-se com o diagnóstico clínico, obrigatoriamente, senso impossível
iniciar qualquer medicação antes deste.
B) não necessita em absoluto do diagnóstico clínico, tratando exclusivamente pela sintomatologia individual
apresentada pelo paciente.
C) considera a sintomatologia específica apresentada pelo paciente, e que pode se iniciar com o diagnóstico
clínico-patológico.
D) usa como base o diagnóstico clínico sem levar em consideração os sintomas excludentes do paciente.
E) considera apenas os sintomas caraterísticos dos doentes, não importando o diagnóstico clínico.
Questão 09
Um medicamento cuja ação se exerce sobre todo o organismo, cuja patogenesia inclui os sintomas mentais e
cuja eficácia é amplamente confirmada pelo seu uso é denominado
A)
B)
C)
D)
E)

medicamento simillimum.
medicamento hahnemanniano.
medicamento similar.
medicamento de ação geral.
medicamento de ação local.
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Questão 10
Os sinais e sintomas gerais classificados de acordo com o princípio da globalidade como dores ou sensações
compreendem
A) sintomas característicos da doença.
B) sintomas dolorosos em locais diferentes do sítio principal de investigação, que possuem características
distintas do sintoma principal.
C) fenômenos exclusivos de uma doença passível de ser diagnosticada apenas por este quadro sindrômico.
D) sintomas patognomônicos de uma patologia passível de tratamento com uso apenas de medicamentos
homeopáticos.
E) fenômenos dolorosos fora daquilo que constitui a investigação do sintoma principal, se este fora uma dor.
Questão 11
Que tipos de preparações de medicamentos homeopáticos pode-se dizer que são equivalentes com relação à
diluição?
A)
B)
C)
D)
E)

Um medicamento em 12CH e um medicamento em 24DH.
Um medicamento em 12CH e um medicamento em 12DH.
Um medicamento em 6CH e um medicamento em 16DH.
Um medicamento em 5CH e um medicamento em 5DH.
Um medicamento em 10CH e um medicamento em 5DH.

Questão 12
Que tipos de preparações de medicamentos homeopáticos pode-se dizer que são equivalentes com relação à
dinamização?
A)
B)
C)
D)
E)

Um medicamento em 12CH e um medicamento em 24DH.
Um medicamento em 6CH e um medicamento em 16DH.
Um medicamento em 12CH e um medicamento em 12DH.
Um medicamento em 5CH e um medicamento em 10DH.
Um medicamento em 10CH e um medicamento em 5DH.

Questão 13
A respeito da pesquisa em Homeopatia, escolha a opção adequada.
A) A escolha como padrão-ouro de qualquer pesquisa de ensaios clínicos randomizados em duplo-cego
impossibilita a realização de pesquisas desse tipo com medicamentos homeopáticos.
B) De forma a aprimorar a prática clínica, a homeopatia apenas utiliza pesquisas básicas.
C) A pesquisa clínica auxilia a compreender os mecanismos de ação dos medicamentos homeopáticos.
D) Uma pesquisa obterá bons resultados se possuir compromisso com as exigências metodológicas e
respeitar a prática cotidiana da terapêutica homeopática individualizada.
E) A pesquisa em Homeopatia necessita seguir apenas o princípio da individualização, seja qual for o tipo
escolhido pelo pesquisador.
Questão 14
Um mesmo indivíduo é capaz de apresentar sucessivamente ou alternadamente certas manifestações clínicas
bem diferentes, como asma e eczema, devido ao fato de estas manifestações possuírem a mesma origem. Esta
afirmação refere-se ao conceito de
A)
B)
C)
D)
E)

constituições.
sifilinismo.
diáteses.
luetismo.
tuberculinismo.

Página: 6

HOMEOPATIA-R3
Pré-requisito

Questão 15
Mesmo verificando-se o sucesso da terapêutica homeopática quando respeitado o fenômeno da similitude,
alguns pacientes recidivavam à menor oportunidade, mesmo sob tratamento de medicamentos escolhidos
corretamente, considerando a totalidade sintomática do paciente. Um conceito que explica este fato é
A)
B)
C)
D)
E)

a constituição carbônica, que um indivíduo apresenta, causando recidivas que lhe são características.
a constituição fluórica, que causa problemas de recidivas em todos os pacientes.
da existência de pacientes luéticos, que são refratários ao tratamento homeopático.
da existência de doenças que não são tratáveis por meio da Homeopatia.
da existência de modos reacionais crônicos individuais que exigem o tratamento da doença crônica ao
invés de suas manifestações fragmentadas.

Questão 16
Quais características patológicas citadas não são peculiares da diátese psórica?
A)
B)
C)
D)

As alterações são proliferativas, promovendo formação de cistos, nódulos e verrugas.
As ações orgânicas visam à defesa do organismo.
Ocorre aumento da função das vias de eliminação de toxinas e dos emunctórios.
As alterações encontradas no organismo são devido ao aumento das funções orgânicas e não são
lesionais.
E) Infecções crônicas de mucosas rinofaríngeas, respiratórias, digestivas ou urogenitais.
Questão 17
Os maus efeitos da supressão de uma manifestação mórbida do organismo quando não há, ao mesmo tempo,
melhora das eliminações naturais, intestinais e renais são denominados:
A)
B)
C)
D)
E)

reações sicóticas.
metástases mórbidas.
reações luéticas.
idiossincrasia.
esclerose psórica.

Questão 18
São características da diátese sicótica os seguintes quadros sintomáticos:
A)
B)
C)
D)
E)

lesões cutâneas pruriginosas e histórico familiar de atopia.
instabilidade reacional neurovegetativa e humoral.
inflamações persistentes das mucosas com por corrimentos pouco abundantes e levemente irritativos.
agravação, de um modo geral, pelas eliminações fisiológicas.
dores repuxantes agravadas pelo repouso e manifestações cutâneas do tipo vesiculares crostosas ou em
forma de condilomas.

Questão 19
Sob a denominação de diátese luética, podemos descrever o biótipo
A) fluórico, com as características de hiperlassidão ligamentar, de comportamento afetivo instável e de
disposições mórbidas neuropsíquicas.
B) fosfórico, com as características de um indivíduo longilíneo, de comportamento excessivamente afetivo e
emotivo, de disposições mórbidas do aparelho respiratório.
C) sulfúrico, com as características de um indivíduo normolíneo, de comportamento explosivo, de
disposições mórbidas de enrijecimento osteoarticular.
D) fosfórico, com as características de um indivíduo normolíneo, de comportamento pouco afetivo, de
disposições mórbidas do aparelho cardiovascular.
E) fosfórico, com as características de um indivíduo brevelíneo, de comportamento pouco afetivo, de
disposições mórbidas do aparelho osteoarticular.
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Questão 20
Indivíduos normolíneos e com psiquismo consciente de suas responsabilidades, autoconfiantes, com desejos
e necessidades racionais, empreendedores, exaltados em um otimismo constantemente justificado e
fundamental, possuem sinais tipológicos condizentes com
A)
B)
C)
D)
E)

Phosphorus.
Arsenicum album.
Sulfur.
Lycopodium clavatum.
Pulsatilla.

Questão 21
Com relação às regras habituais para escolha das diluições a serem utilizadas na prática clínica, podemos
afirmar que
A) em pacientes com doenças graves e enfraquecidos, devemos utilizar altas diluições.
B) quando os quadros sindrômicos são gerais e a similitude extensa, devemos sempre utilizar baixas
diluições.
C) independente da diluição, o medicamento homeopático possui uma ação localizada e específica, não
acarretando riscos para o paciente.
D) em situações em que o paciente seja acometido por doenças agudas, benignas e mal-estares recentes e
passageiros, podemos utilizar baixas diluições.
E) existe uma clara indicação de baixas diluições homeopáticas para pacientes com sintomas e sinais
comportamentais e psíquicos.
Questão 22
Indivíduos biliosos, magros, com abdome volumoso, fisicamente fracos e pouco musculosos, com destaque
para o intelecto que julga superior ao dos demais ao seu redor, possuem sinais tipológicos condizentes com:
A)
B)
C)
D)
E)

Pulsatilla.
Lycopodium clavatum.
Arsenicum album.
Sulfur
Phosphorus.

Questão 23
A estimulação das funções de eliminação em complemento da ação de um medicamento principal na
terapêutica homeopática denomina-se de
A)
B)
C)
D)
E)

estimulação por medicamentos derivado da similitude.
estimulação do biótipo.
complementaridade de terreno mórbido.
antidotar a ação do medicamento principal.
drenagem por medicamento de ação local.

Questão 24
Com relação à terapêutica homeopática:
A) medicamentos homeopáticos podem ser ministrados sozinhos, como primeira opção, associados com
outros medicamentos ou como complemento de outras terapêuticas.
B) o paciente precisa interromper o tratamento dito clássico que estiver utilizando para iniciar o tratamento
homeopático.
C) o paciente precisa fazer uso exclusivamente de medicamentos homeopáticos.
D) dispensa o diagnóstico da doença, utilizando para prescrição apenas a forma clínica e das reações
individuais do enfermo.
E) é incompatível com tratamento clássico concomitante, devendo o paciente escolher qual tipo terapêutica
lhe é mais cômoda.
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Questão 25
Com relação à terapêutica homeopática ministrada em crianças menores de dois anos, é necessário considerar
que
A) pela excessiva reatividade da criança, o médico pode escolher o remédio homeopático com menos rigor e
prudência, pois os resultados geralmente são positivos.
B) uma vez que o quadro sindrômico apresentado pela criança norteará todo o tratamento homeopático, não
necessita realizar o diagnóstico patológico.
C) as patogenesias descritas na maioria das matérias médicas foram realizadas em adultos, necessitando que
o médico realize a transposição para correspondência entre os sintomas apresentados pela criança e o
medicamento escolhido.
D) é uma área de difícil atuação da Homeopatia, uma vez que a criança menor de dois anos não é capaz de
expressar em palavras seus sentimentos.
E) as patogenesias foram realizadas em adultos, o que implica em não utilizar medicamentos homeopáticos
nesta faixa etária, pois as matérias médicas não possuem toxicologia descrita em crianças.
Questão 26
Paciente indeciso com impulsos contraditórios, parece preso a uma dupla vontade, com queixas de perda
repentina da memória para nomes e eventos recentes e cefaleia intensa que é agrava pelo esforço cerebral e
que melhora comendo. O medicamento indicado é
A)
B)
C)
D)
E)

Baryta carbônica.
Phosphorus.
Ignatia amara.
Silicea.
Anacardium orientale.

Questão 27
Paciente com queixas de rinite acompanhada de coriza aquosa abundante, de pingar, queimante e que escoria
os lábios superior e ao redor das narinas, acompanhada de muitos espirros e lacrimação não irritante. O
medicamento indicado é
A)
B)
C)
D)
E)

Dulcamara.
Allium cepa.
Ambrosia.
Ammonium muriaticum.
Kalium iodatum.

Questão 28
Paciente com reação alérgica cutânea de aparecimento rápido no aparecimento do edema vermelho róseo que
pica, arde e melhora por aplicações frias ameaçando a se estender as mucosas. O medicamento indicado é
A)
B)
C)
D)
E)

Ledum palustre.
Arsenicum álbum.
Apis melifica.
Urtica urens.
Dolichos pruriens.
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Questão 29
Paciente hipertenso, depressivo, triste com sentimento de fracasso e ideias obsessivas de suicídio,
apresentando fortes palpitações com grande ansiedade. O medicamento indicado é
A)
B)
C)
D)
E)

Graphites.
Calcarea carbônica.
Phosphorus.
Aurum metallicum.
Thuya occidentalis.

Questão 30
Criança tímida, lenta, que se escondem na presença de estranhos com tendência a hipertrofia crônica das
amídalas com inflamação frequente com queixas de dificuldades de deglutir e acompanhada de volumosas
adenopatias submaxilares e cervicais. O medicamento indicado é
A)
B)
C)
D)
E)

Baryta carbônica.
Calcarea fluorica.
Silicea.
Hepar súlfur.
Psorinum.

Questão 31
O medicamento indicado para paciente que apresenta subitamente estado febril acompanhado de face
congesta e quente, transpiração abundante, secura da mucosa bucal e tendência a fazer convulsão pela
hipertermia é
A)
B)
C)
D)
E)

Aconitum napellus.
Apis mellifica.
Belladonna.
Bryonia alba.
Pyrogenium.

Questão 32
Criança com tendência à obesidade com dentes largos, lenta, tímida, muito medrosa e depressiva com
afecções otorrinolaringológicas recIdivantes alternando com dermatite atópica. O medicamento indicado é
A)
B)
C)
D)
E)

Pulsatilla.
Thuya occidentalis.
Hepar súlfur.
Natrum carbonicum.
Calcarea carbônica.

Questão 33
Criança caprichosa, que rejeita o brinquedo que solicitou quando é atendida, apresentando otite e febre
concomitante à dentição. O medicamento indicado é
A)
B)
C)
D)
E)

Calcarea phosphorica.
Chamomllla vulgaris.
Ignatia amara.
Calcarea carbônica.
Aethusa cynapium.
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Questão 34
O medicamento indicado para sinusites etmoidais e frontais acompanhadas de vermelhidão da face, dores
periorbitais lancinantes e rinorreia posterior com muco viscoso é
A)
B)
C)
D)
E)

Asa foetida.
Pulsatilla.
Cinnabaris.
Ferrum phosphoricum.
Kalium iodatum.

Questão 35
O medicamento indicado para paciente com queixas de dores espasmódicas principalmente de câimbras nas
panturrilhas, soluços que melhoram bebendo água fria é:
A)
B)
C)
D)
E)

Magnesia phosphorica.
Colocynthis.
Dioscorea villosa.
Phosphorus.
Cuprum metallicum.

Questão 36
Paciente com extrema sensibilidade ao frio úmido que desencadeia rinofaringites com obstrução nasal,
hipersecreção brônquica e secreções faríngeas que provocam pigarro. O medicamento indicado é
A)
B)
C)
D)
E)

Kali bichromicum.
Hydrastis canadenses.
Bryonia alba.
Dulcamara.
Thuya occidentalis.

Questão 37
O medicamento indicado para o paciente com varizes dos membros inferiores e sensação de dor como tivesse
sido golpeado e de congestão com impressão de ruptura nas veias é:
A) Arnica montana.
B) Carbo vegetabilis.
C) Bellis perenis.
D) Aesculus hippocastanus.
E) Hamamelis virginiana.
.
Questão 38
O medicamento com ação no aparelho urinário, em todos estados patológicos com diurese insuficiente, nas
disfunções hepatobiliares, pele e aparelho locomotor é:
A)
B)
C)
D)
E)

Berberis vulgaris.
Uva ursis.
Chelidonium majus.
Dulcamara.
Cantharis vesicatoria.
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Questão 39
Sintomas de inflamação com forte tendência à supuração aguda e às vezes crônica principalmente da pele e
mucosas das vias respiratórias e hipersensibilidade à dor, que não tolera o menor contato com a região
inflamatória, são característicos da indicação de
A)
B)
C)
D)
E)

Chamomilla vulgaris.
Hepar sulphur.
Silicea.
Belladonna.
Cinnabaris.

Questão 40
Paciente com bronquite aguda, dispneia, tosses espasmódicas com sufocamento, intenso acúmulo de muco
nos brônquios, vômitos com náuseas, mas com a língua ou pouco carregada de muco, o medicamento
indicado é
A)
B)
C)
D)
E)

Spongia tosta.
Bryonia alba.
Ipeca.
Antimonium tartaricum.
Antimonium crudum.

Questão 41
Paciente com inflamação crônica de ouvido médio com obstrução da trompa de Eustáquio acompanhada de
hipoacusia e estalos nos ouvido ao engolir ou assoar-se. O medicamento indicado é
A)
B)
C)
D)
E)

Kalium muriaticum.
Ferrum phosphoricum.
Mercurius dulcis.
Capsicum annuum.
Aurum metallicum.

Questão 42
O medicamento indicado para um paciente nosofóbico, angustiado, agitado, precipitado com queixas de
asma que melhora na posição genupeitoral e a beira mar, e infecções urogenitais recidivantes é
A)
B)
C)
D)
E)

Argentum nitricum.
Sepia.
Phosphorus.
Medorrhinum.
Thuya occidentalis.

Questão 43
Pacientes com hemorroidas turgescentes, extremamente sensível ao toque, inchadas, azuladas ao exame que
melhoram pelo calor local, e tendência a evacuações volumosas. O medicamento indicado é
A)
B)
C)
D)
E)

Hamamellis virginiana.
Muriaticum acidum.
Aesculus hippocastanus.
Aloe socotrina.
Hura brasiliensis.
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Questão 44
Paciente encontra-se muito sonolento, com distúrbios de memória, a ponto de esquecer o que estava fazendo
ou escrevendo, com confusão de ideias, lipotimias, secura das mucosas e pele. O medicamento indicado é
A)
B)
C)
D)
E)

Alumina.
Baryta carbônica.
Opium.
Bryonia alba.
Nux moschata.

Questão 45
Paciente longilíneo, hipersensível tanto às questões meteorológicas quanto humanas, vulnerável ao meio,
ansioso, sobressalta-se ao menor susto, teme a tempestade, solidão, doença, morte e principalmente no
crepúsculo. O medicamento indicado é
A)
B)
C)
D)
E)

Phosphorus.
Argentum nitricum.
Causticum.
Calcarea phosphorica.
Phosphoricum acidum.

Questão 46
Paciente com faringite dolorosa, vermelha escura, sobretudo os pilares, gânglios cervicais inflamados e
hipertrofiados, impressão de ter um corpo estranho na garganta com desejo constante de engolir, o que faz
com que a dor irradia para os ouvidos, além de se queixar de congestão e tensão mamárias dolorosas no
início e fim dos ciclos menstruais. O medicamento indicado é
A)
B)
C)
D)
E)

Belladonna.
Phytolacca decandra.
Mercurius solubilis.
Nitricum acidum.
Ailanthus glandulosa.

Questão 47
Paciente com cefaleia, perda de memória, lentidão de percepção, inapetência, sensação exagerada de frio,
secura cutânea, constipação intestinal resistente, estado astênico e depressivo com apatia e paralisia dos
músculos extensores de membros superiores e inferiores com atrofia muscular progressiva, o medicamento
indicado é
A)
B)
C)
D)
E)

Bryonia alba.
Baryta carbônica.
Alumina.
Plumbum metallicum.
Anacardium orientale.

Questão 48
Paciente com tendência a realçar a expressão de seus sentimentos e a somatizar principalmente após raiva,
indignação, humilhação, mágoa contidas ou reprimidas com queixas de cisitites e cistalgias com ardor uretral
entre as micções que cessa ao urinar. O medicamento indicado é
A)
B)
C)
D)
E)

Staphysagria.
Ignatia amara.
Pulsatilla.
Cantharis vesicatoria.
Causticum.
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Questão 49
Paciente otimista e, ativo que se tornou resmungão, irritável com tendência a desordem, sujeira e meio
negligente apresentando dermatite atópica e eczema de contato pruriginosos que agravam pelo calor da cama
e deixa uma sensação de ardor após coçar. O medicamento indicado é
A)
B)
C)
D)
E)

Graphites.
Causticum.
Sulfur.
Arsenicum álbum.
Calcarea carbônica.

Questão 50
Criança com quadro de instabilidade psicomotora, incoordenação motora, agitação permanente, dificuldades
escolares, tanto disciplinar quanto intelectual, labilidade de atenção e distúrbio no seu sono por pesadelos e
terrores noturnos. O medicamento indicado é
A)
B)
C)
D)
E)

Argentum nitricum.
Luesinum.
Kali bromatum.
Tarentula hispânica.
Zincum metallicum.

