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1) Paciente com queixas de taquicardia que apresenta pulso duro e tenso, rubor da face, hipertensão arterial, excitação geral 
com angústia e com agitação diante intensidade dos sintomas. O medicamento indicado é 
 

a) Aconitum napellus. 
b) Aurum metallicum. 
c) Belladonna. 
d) Nux vomica. 
e) Sulfur. 

 
2) Criança brevilínea com dentes largos, regulares, boa articulação dentária, hipolassidão ligamentar, hipotonia muscular e 
puberdade tardia que apresenta rinofaringites recidivantes. O medicamento indicado é 
 

a) Baryta carbonica. 
b) Graphites. 
c) Calcarea carbonica. 
d) Sulfur. 
e) Thuya occidentalis. 

 
3) Criança assimétrica, com desarmonia nas suas formas, retrognasia, véu palatino muito ogival, irregularidade na 
implantação dos dentes, lassidão bem marcante do tecido fibroconjuntivo de sustentação com articulações frouxas de uma 
flexibilidade extrema que apresenta dermatoses com fissuras. O medicamento indicado é 
 

a) Sepia. 
b) Silicea. 
c) Fluoricum acidum. 
d) Calcarea phosophorica. 
e) Calcarea fluorica.  

 
4) Astenia, distúrbios do apetite, desequilíbrio da termossensibilidade, mau odor das secreções e excreções, intolerância às 
picadas de insetos, dermatoses recidivantes, colites funcionais, autodepreciação são algumas características do modo 
reacional/diátese/miasma do tipo 
 

a) Cancerínico. 
b) Sicótico. 
c) Sifilínico. 
d) Tuberculínico. 
e) Psórico. 

 
5) Paciente pálido, apático, lento, facilmente desencorajado, friorento, extrema fraco com necessidade de ser abanado que 
apresenta úlcera extensa em membro inferior com aspecto necrótico e secreção purulenta com sangue escurecido. O 
medicamento indicado é 
 

a) Arnica montana. 
b) Secale cornutum. 
c) Arsenicum album. 
d) Carduus marianus. 
e) Carbo vegetabilis. 
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6) O medicamento indicado para início de senilidade caracterizada por distúrbios sensoriais (vertigens) e de memória 
(desorientação, confusão nas palavras e esquecimentos) constipação intestinal por inércia retal, sensação de secura geral das 
mucosas, tendência parética generalizada é 
 

a) Conium maculatum. 
b) Baryta carbonica. 
c) Phosphoricum acidum. 
d) Tabacum. 
e) Alumina.  

 
7) O medicamento indicado para o paciente com sonolência irresistível, confusão de ideias, distúrbios de memória, alterna 
risos e choros, intensa secura da pele e das mucosas, e queixa-se de vertigem como estivesse embriago é 
 

a) Baryta carbonica. 
b) Baryta muriatica. 
c) Alumina. 
d) Phosphorus. 
e) Nux moschata.  

 
8) Lassidão geral, fraqueza, lentidão da compreensão e da ideação, distúrbios da memória, hiper-excitabilidade nervosa com 
agitação contínua dos pés e dos membros inferiores, tremores, mioclonias e nevralgias pelo menor estresse emotivo são 
sintomas característicos para a indicação de 
 

a) Plumbum metallicum. 
b) Tarentula hispanica. 
c) Helleborus niger. 
d) Kali bromatum. 
e) Zincum metallicum. 

 
9) O medicamento indicado para o paciente indeciso e impulsos contraditórios com queixas de epigastralgias após a digestão, 
acalmadas quando come, e que retornam duas horas mais tarde, mau hálito, sensação de vazio no estômago que melhora ao 
comer e ainda apresenta distúrbios da memória com perda repentina, principalmente, para nomes e eventos recentes é 
 

a) Argentum nitricum. 
b) Carbo vegetabilis. 
c) Mercurius solubilis. 
d) Anacardium orientale. 
e) Silicea. 

 
10) Sujeitos mais frequentemente magros do que gordos, agitados à noite com hiperatividade cerebral e loquacidade; tristes, 
melancólicos, deprimidos de manhã especialmente ao acordar, face com olheiras e pálida, mas também orgulhosos, 
desconfiados, ciumentos e mesmo vingativos são características do biótipo 
 

a) Lycopodium. 
b) Lachesis. 
c) Phospphorus. 
d) Sepia. 
e) Silicea. 
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11) Sintomas de língua saburrosa coberta de uma camada esbranquiçada, espessa, eructações com gosto de alimentos não 
digeridos, diarreia aquosa misturada com matérias sólidas, erupções vesiculosas ou pustulosas, queratose, unhas espessas, 
duras, deformadas e quebradiças são característicos da indicação de 
 

a) Calcarea carbonica. 
b) Graphites. 
c) Silicea. 
d) Thuya occidentalis. 
e) Antimonium crudum.  

 
12) Sintomas de respiração ruidosa e difícil, tosse com expectoração difícil, muco espesso, numerosos estertores, abatimento 
até mesmo sonolência são característicos da indicação de 
 

a) Ammonium carbonicum. 
b) Antimonium tartaricum.  
c) Kali bichromicum. 
d) Senega. 
e) Stannum metalicum. 

 
13) O medicamento indicado nas amidalites eritematosas hiperálgicas, intensa disfagia pela inflamação congestiva aguda da 
mucosa faríngea, que irradia para as orelhas, com cor vermelha escura e tendência hemorrágica, impressão de obstrução, de 
garganta seca, rugosa, adenopatias dolorosas, grande adinamia é 
 

a) Ailanthus glandulosa. 
b) Belladonna. 
c) Lachesi. 
d) Phytolacca decandra. 
e) Rhus toxicodendron. 

 
14) Paciente com queixas de rinite alérgica apresentando coriza com muitos espirros seguidos de uma secreção aquosa, 
límpida, abundante, que pinga gota a gota, queimante e que escoria o lábio superior e ao redor das narinas associada a uma 
sensação de picadas oculares e lacrimação não irritante. O medicamento indicado é 
 

a) Arundo donax. 
b) Dulcamara. 
c) Allium cepa. 
d) Euphrasia. 
e) Naphtalinum. 

 
15) O medicamento indicado para a paciente com queixas alérgicas na pele cujo edema vermelho, róseo apareceu 
bruscamente que arde, pica, e melhora por aplicações frias é 
 

a) Belladonna. 
b) Ledum palustre. 
c) Apis mellifica. 
d) Pulmão histaminum. 
e) Rhus toxicodendron. 

 
 



UNIRIO - Processo Seletivo Discente de Residência Médica - 2017                                                    Prova Homeopatia 

4 
 

16) Rinite com secreção clara, aquosa, irritante e escoriante acompanhada de espirros, tosse desencadeada pela posição 
deitada, dispneia asmatiforme com sibilos sobrevindo ao se deitar são sintomas característicos de 
 

a) Ambrosia. 
b) Arsenicum album. 
c) Bryonia alba. 
d) Aralia racemosa. 
e) Grindelia robusta. 

 
17) Astenia, tremores, distúrbios da coordenação motora, vertigens ao olhar para o alto, sensação de farpa encravada na 
mucosa comprometida (faringe, uretra, estômago, etc), eructações frequentes e violentas que acompanham todos os sinais 
gástricos são sintomas característicos de 
 

a) Argentum nitricum. 
b) Anacardium orientale. 
c) Antimonium crudum. 
d) Carbo vegetabilis. 
e) Muriaticum acidum. 

 
18) Estado febril adinâmico, calafrios, sede intensa, face congestiva enquanto nariz e o resto do corpo estão frios ao toque. 
Geme dormindo e detesta ser tocado. Sensação de contusão, cansaço, dores musculares são sintoma característicos de 
 

a) Arnica montana. 
b) Baptisia tinctoria. 
c) Belladonna. 
d) Gelsemium. 
e) Rhus toxicodendron. 

 
19) Paciente encontra-se fraco, cansado, anêmico, friorento que melhora de forma geral pelo calor, alterna períodos de 
prostração e de agitação com queixas digestivas de vômitos, diarreias coleriformes até purulenta com sangue. O medicamento 
indicado é 
 

a) Chamomilla. 
b) China officinalis. 
c) Arsenicum album. 
d) Phosphorus. 
e) Argentum nitricum. 

 
20) Sintomas de coriza que obriga o doente ficar constantemente com a boca aberta, prurido nas narinas, lábios secos, 
inflamação e irritação da mucosa das narinas, boca, faringe e laringe, disfonia, voz rouca são sintomas característicos de 
 

a) Allium cepa. 
b) Arum triphyllum.  
c) Ammonium carbonicum. 
d) Euphrasia. 
e) Arundo donax. 
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21) Paciente lento, tímido, se esconde na presença de estranhos, memória deficiente, falta de confiança em si, com 
hipertrofia crônica das amídalas e atraso nas aquisições psicomotoras. O medicamento indicado é 
 

a) Calcarea carbonica. 
b) Causticum. 
c) Silicea. 
d) Baryta carbonica. 
e) Alumina. 

 
22) Mulher em menopausa, inquieta, agitada, loquaz com queixas de mialgias, espasmos diversos, dor na nuca que a obriga 
jogar a cabeça para trás, dores na coluna, principalmente na região lombar. O medicamento indicado é 
 

a) Ignatia amara. 
b) Lachesis. 
c) Actea racemosa. 
d) Sanguinaria canadensis. 
e) Sumbul. 

 
23) Paciente idoso com queixas de fraqueza, prostração, vertigem que melhora fechando os olhos, acompanhada de 
cefaleias, sialorreia, náuseas e vômitos agravados pelo menor movimento e melhorados ao ar livre, frio significativo da pele 
que fica coberta de suores frios. O medicamento indicado é 
 

a) Causticum. 
b) Cocculus indicus. 
c) Conium maculatum. 
d) Tabacum. 
e) Baryta carbonica. 

 
24) O medicamento indicado para lactentes e crianças que sobressaltam ao mínimo barulho repentino, ansiosos pelo 
movimento de descida, principalmente, quando são colocados rapidamente na mesa de exame ou no berço, predispostos às 
aftas doloridas, é 
 

a) Borax. 
b) Nux vomica. 
c) Calcarea carbonica. 
d) Kali bichromicum. 
e) Chamomilla. 

 
25) Dores agudas, picantes, lancinantes, localizadas em pontos fixos, artralgias agravadas pelo movimento e melhoradas 
pelo repouso e pela pressão forte são sintomas característicos de 
 

a) Bryonia alba. 
b) Rhus toxicodendron. 
c) Ruta graveolens. 
d) Apis mellifica. 
e) Arnica montana. 
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26) Espasmos esofágicos agravos pelo movimento em geral, e, principalmente, à deglutição, às vezes acompanhado de 
tosse em acessos, distensão abdominal, às vezes com cólicas flatulentas e soluço são sintomas característicos de 
 

a) Asafoetida. 
b) Carbo vegetabilis. 
c) Cajuputum. 
d) Cuprum metallicum. 
e) China officinalis. 

 
27) O medicamento indicado para as cistites agudas com dores queimantes e cortantes antes, durante e ao final da micção 
sendo o tenesmo queimante permanente, é 
 

a) Berberis vulgaris. 
b) Apis melifica. 
c) Cantharis. 
d) Sarsaparilla. 
e) Terebinthina.  

 
28) Inflamação dos seios da face com vermelhidão da mesma, dores periorbitais lancinantes, violentas, congestão dos olhos 
vermelho escarlate, dor da face dorsal do nariz, rinorreia posterior com mucos colantes e filamentosos são sintomas 
característicos de 
 

a) Hepar sulfur. 
b) Cinnabaris. 
c) Kali bichromicum. 
d) Hydrastis canadensis. 
e) Hepar sulfur.   

 
29) Insônia por ter muitas ideias na cabeça e agitação, principalmente, antes da meia noite ou ainda tarde, após as 3 horas 
da manhã, sendo caracterizada por sonos curtos não reparadores entrecortados por despertares, principalmente após fortes 
emoções, e sensação de embriaguez e de obnubilação ao acordar são sintomas característicos de 
 

a) Coffea cruda. 
b) Valeriana. 
c) Ignatia amara. 
d) Arnica montana. 
e) Natum muriaticum. 

 
30) Síndrome vertiginosa agravada pelos movimentos da cabeça, ou simplesmente virando os olhos, mesmo estando 
deitado, os objetos parecem rodar em volta da cama do doente, distúrbios da acomodação visual, fotofobia importante e 
acometimento de glândulas são sintomas característicos de 
 

a) Conium maculatum. 
b) Cocculus indicus.  
c) Tabacum. 
d) Thuya occidentalis. 
e) Petroleum. 
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31) Dermatoses ânus-genitais com intenso prurido, vermelhidão e tumefação com calor local, vesículas que aparecem 24 
horas após sobre um fundo eritematoso, com conteúdo inicialmente transparente, depois com aspecto purulento desde o 
segundo dia são sintomas característicos de 
 

a) Croton tiglium. 
b) Rhus toxicodendron. 
c) Mezereum. 
d) Dulcamara. 
e) Euphorbia resinifera. 

 
32) Espasmos dolorosos da musculatura estriada, com início e fim bruscos, cãibras musculares, principalmente dos músculos 
extensores, soluços, convulsões violentas iniciando pelas extremidades, caracteriza pela flexão do polegar para o punho, antes 
de se generalizar progressivamente são sintomas característicos de 
 

a) Curare. 
b) Cuprum metallicum. 
c) Nux vomica. 
d) Strychininum.  
e) Cimex. 

 
33) O medicamento indicado para um paciente gordo e edemaciado com asma, cujas crises sobrevêm por volta das 2 ou 3 
horas da manhã com tosse seca, esgotante e expectoração muito difícil de pequenas massas redondas e cinzentas 
desencadeadas e/ou agravadas pelo frio, principalmente frio úmido, é 
 

a) Arsenicum album. 
b) Kali carbonicum.  
c) Medorrhinum. 
d) Natrum sulfuricum. 
e) Thuya occidentalis. 

 
34) O medicamento indicado para o paciente com tosse sufocante, espasmódica, principalmente noturna, com retomada 
respiratória sibilante, com irritação catarral da mucosa do laringe concomitante, com sensação de prurido ou de corpo 
estranho, levando ao reflexo da tosse, até cianose da face durante o acesso da tosse é 
 

a) Rumex. 
b) Drosera rotundifolia. 
c) Sticta pulmonaria. 
d) Mephitis. 
e) Coccus cacti. 

 
35) Indivíduos com grande sensibilidade e agravação ao tempo úmido (tempo chuvoso, frio úmido, neblina), acometendo as 
mucosas respiratórias, causando obstrução nasal, hipersecreção são características da indicação de 
 

a) Allium cepa. 
b) Natrum sulfuricum. 
c) Thuya occidentalis. 
d) Ammonium carbonicum. 
e) Dulcamara. 
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36) O medicamento indicado para as síndromes gripais acompanhadas de febre, dores ósseas reumáticas, sensação dos 
globos oculares doloridos com hipersensibilidade dolorosa à pressão, necessidade de mudar de posição sem alívio, é 
 

a) Arnica montana.  
b) Gelsemium. 
c) Eupatorium perfoliatum. 
d) Baptisia tinctoria. 
e) Rhus toxicodendron. 

 
37) O medicamento indicado no paciente que apresenta rinoconjuntivite com lacrimejamento claro, abundante e corrosivo, 
com irritação e vermelhidão das conjuntivas, inflamação edematosa das pálpebras, rinorreia aquosa, abundante, mas não 
irritante é 
 

a) Allium cepa. 
b) Dulcamara. 
c) Ambrosia. 
d) Naphtalinum. 
e) Euphrasia officinalis. 

 
38) O medicamento indicado para as síndromes febris ou inflamatórias com aparecimento progressivo e com febre 
moderada, incluindo as doenças eruptivas no período de incubação ou de invasão, viroses, processos infecciosos ou 
inflamatórios de repetição e arrastados preferencialmente no nível do aparelho ORL ou respiratório em crianças ou 
adolescentes astênicos com a face pálida, mas que apresentam ondas congestivas intermitentes na face e epistaxes 
frequentes é 
 

a) Belladonna. 
b) Arnica montana. 
c) Gelsemium. 
d) Eupatorium perfoliatum. 
e) Ferrum phosphoricum. 

 
39) Paciente com queixa de gripe com prostração, tremor causados pelos calafrios, congestão cefálica com o rosto vermelho 
vivo e cefaleia intensa, sensação de peso nas pernas, ausência de sede, diplopia, lassidão, fraqueza geral, sonolência e 
embrutecimento. O medicamento indicado é 
 

a) Arnica montana. 
b) Ferrum phosphoricum. 
c) Gelsemium. 
d) Belladonna. 
e) Rhus toxicodendron. 

 
40) O medicamento indicado para o paciente com queixas de hemorroidas inchadas, extremamente sensível ao toque, que 
melhora com o calor local, ao exame azuladas, evacuações e micções involuntárias é 
 

a) Causticum. 
b) Lachesis. 
c) Muriaticum acidum.  
d) Nitricum acidum. 
e) Carbo vegetabilis. 

 



UNIRIO - Processo Seletivo Discente de Residência Médica - 2017                                                    Prova Homeopatia 

9 
 

41) Paciente do tipo sanguíneo, hipertenso, nervoso, com tendência às ondas congestivas vasomotoras, à hipertensão 
arterial paroxística, onde a brutalidade do aparecimento e da violência dos distúrbios circulatórios congestivos dominam o 
quadro clínico, como as cefaleias congestivas brutais, batentes, pulsáteis, com sensação de estouro e sincrônicas com o 
pulso. O medicamento indicado é 
 

a) Sanguinaria canadensis.  
b) Lachesis. 
c) Belladonna. 
d) Glonoinum. 
e) Aconitum napellus. 

 
42) Paciente com queixas de dores ciáticas intensas alternando com formigamento, sensações de adormecimento 
localizados e/ou cãibras nas panturrilhas e nos pés que agravam pelo repouso, deitado e/ou andando e melhora na posição 
sentada são característica da indicação de 
 

a) Rhus toxicodendron. 
b) Gnaphalium. 
c) Ammonium muriaticum. 
d) Colocynthis. 
e) Ammonium phosphoricum. 

 
43) O medicamento indicado nos pacientes com hipersensibilidade à dor, à intolerância ao menor contato com a zona 
inflamatória, que possuem uma tendência marcante à supuração, dor “como por uma espinha, uma lasca” no nível das 
inflamações locais é 
 

a) Chamomilla. 
b) Hepar sulphur. 
c) Nitri acidum. 
d) Silicea. 
e) Mercurius solubilis. 

 
44) Sensação de peso pélvico, dores nos ovários, sobretudo à esquerda, com dores no seio esquerdo, palpitações, desejo de 
urinar constante por causa da pressão na bexiga, ardor e tenesmo, irritação e ardor na uretra após cada micção, desejo 
constante de evacuar por causa da sensação de pressão no reto e no ânus são sintomas característicos para indicação de 
 

a) Lilium tigrinum. 
b) Sepia. 
c) Moschus. 
d) Cantharis. 
e) Sabina. 

 
45) O medicamento indicado para paciente hipersensível ao menor contato e a qualquer constrição na  perimenopausa com 
queixas de ondas de calor, palpitações, picos de hipertensão arterial e modificações no seu humor e comportamento, 
alternando excitação loquaz e depressão, ciúmes, desconfiança e insônia é 
 

a) Cimicifuga racemosa. 
b) Ignatia amara. 
c) Sepia. 
d) Sulfur. 
e) Lachesis.  
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46) Adolescente com tendência à obesidade, lentidão do pensamento e de decisão, erupções pruriginosas, ardentes, 
agravadas pelo calor e pela lavagem e melhoradas pelo frio, vesiculosas pelas quais sai um líquido viscoso, espesso, 
pegajosos, amarelado que seca na superfície em forma de pequenas crostas amareladas, são características para a indicação 
de 
  

a) Calcarea ostrearum. 
b) Natrum sulfuricum. 
c) Sulfur. 
d) Graphites. 
e) Thuya occidentalis.  

 

47) Paciente hipersensível, alegre que, por ocasião de um estresse ou de contrariedades, torna-se triste, chorona, fechada 
em si mesma para melhor ruminar seus pensamentos e suas penas, emite profundos suspiros, chora facilmente, mas mudam 
o humor e facilmente, e por quase nada, passa das lágrimas às risadas e esquecem rapidamente suas desgraças se tiverem 
uma distração. Sensível a uma série de distúrbios neurovegetativos. O medicamento indicado é 
 

a) Natrum muriaticum. 
b) Staphysagria. 
c) Nux vomica. 
d) Ignatia amara. 
e) Moschus. 

 

48) Lactente hipotrófico, com musculatura fraca, com tendência às hérnias e à intolerância ao leite, eructações azedas, 
flatulência abdominal com borborismos, não aliviada pela eliminação de gazes, diarreia acre, aquosa, esverdeada, espumosa. 
O medicamento mais indicado é 
 

a) Rheum officinale. 
b) Aethusa cynapium . 
c) Magnesia carbonica. 
d) Argentum nitricum. 
e) Podophyllum. 

 

49) O medicamento indicado para criança com hálito fétido, nauseabundo, língua flácida, inchada, com impressão lateral dos 
dentes, sialorreia fétida, viscosa, gengivite, vermelhidão do faringe e das amídalas com disfagia que se irradia para os ouvidos 
é 
 

a) Arsenicum album.  
b) Phytollaca decandra. 
c) Ailanthus glandulosa. 
d) Mercurius solubilis. 
e) Hepar sulfur. 

 

50) O medicamento indicado para paciente magro, principalmente, na metade superior do corpo, apesar do bom apetite, 
pálido, friorento, fadigado tanto física quanto intelectualmente que apresenta a pele do rosto oleosa, acneica e com dermatite 
seborreica no bordo couro cabeludo é 
 

a) Silicea. 
b) Selenium. 
c) Phosphorus. 
d) Sulfur iodatum. 
e) Natrum muriaticum. 




