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1) Samuel Hahnemann para momentaneamente de exercer a Medicina, por insatisfação, por revolta contra os meios 

terapêuticos de seu tempo e contra o discurso que os justificava, no ano de 
 

a) 1786. 
b) 1796. 
c) 1790. 
d) 1805. 
e) 1810. 

 

2) A segunda grande influência conceitual revelada pela análise da tese de doutorado em medicina de Hahnemann defendida, 

em 1779, é 
 

a) a teoria vitalista. 
b) a teoria nervosa. 
c) o método anatomo-clínico. 
d) o método de análise dos sintomas. 
e) o método de medicina de observação. 

 

3) Segundo Cornillot, a drenagem utilizando remédios homeopáticos, escolhidos dentre os complementares ou os antídotos 

do medicamento principal e prescritos, de acordo com as regras homeopáticas, isto é, sobre os seus sintomas, é denominada 
drenagem 
 

a) propriamente homeopática. 
b) constitucional. 
c) organotrópica. 
d) miasmática. 
e) funcional. 

 

4) Segundo Cornillot, os principais medicamentos do modo reacional psórico são 
 

a) Psorinum, Nux vomica, Sulfur, Hepar sulfur, Arsenicum álbum. 
b) Sulfur, Psorinum, Graphites, Lycopodium, Calcarea carbonica. 
c) Hepar sulfur, Nux vomica, Pulsatilla, Igntia amara, Baryta carbonica. 
d) Nux vomica, Sulfur, Calcarea carbonica, Baryta carbonica, Causticum. 
e) Graphites, Baryta carbonica, Arsencium album, Ignatia amara, Lycopodium. 

 

5) O medicamento mais indicado em neonatologia no tratamento dos sofrimentos cerebrais agudos nas formas menores ou 

moderadas com edema cerebral é 
 

a) Belladonna. 
b) Arnica Montana. 
c) Natrum sulfuricum. 
d) Aconitum napellus. 
e) Hypericum perforatum. 

 

6) O medicamento mais indicado em neonatologia no sofrimento fetal agudo, tanto curativo quanto preventivo para distúrbios 

de coagulação, hipotermias, hipotonia e crianças não reativas é 
 

a) Opium. 
b) Belladonna. 
c) Arnica montana. 
d) Helleborus níger. 
e) Carbo vegetabilis. 
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7) O medicamento mais indicado no desconforto respiratório em neonatologia em que a criança encontra-se fraca, rosto 

pálido, prostrada, sonolenta, hipersecretante até cianótica é 
 

a) Antimonium tartaricum. 
b) Natrum sulfuricum. 
c) Aconitum napellus. 
d) Laurocerasus. 
e) Camphora. 

 

8) O medicamento mais indicado em febre nas crianças com temperatura ascendente, após virose, insolação após praia, 

alternado estupor e agitação, cefaleias e fotofobia, ausência de sede, oligúria, úvula edemaciada é 
 

a) Gelsemium. 
b) Apis mellifica. 
c) Arnica montana. 
d) Aconitum napellus. 
e) Ferrum phosphoricum. 

 

9) O medicamento mais indicado para febre em crianças que alternam arrepios e calor úmido, pico na primeira parte da noite, 

após acidentes da dentição, frio em tempo quente, por raiva e/ou abuso de café de uma mãe que amamenta é 
 

a) Gelsemium. 
b) Belladonna. 
c) Chamomilla. 
d) Arnica montana. 
e) Aconitum napellus. 

 

10) O medicamento mais indicado para o refluxo gastresofágico em bebês que se apresentam pálidos, pouco musculosos, 

magros, com atonia gástrica, vômitos ácidos, regurgitação ácida, vômitos ácidos dispepsia ácida e flatulência agravados pelo 
leite e, às vezes, diarreia esverdeada é 
 

a) Abies nigra. 
b) Croton tiglium. 
c) Argentum nitricum. 
d) Natrum sulfuricum. 
e) Magnesia carbonica. 

 

11) O medicamento mais indicado em crianças com diarreia infecciosa, apresentando fezes pouco abundantes, mas 

frequentes, fétidas, escoriantes, após ter ingerido bebidas ou alimentos gelados ou estragados, sede intensa de pequenas 
quantidades de água, logo rejeitadas, é 
 

a) Phosphorus. 
b) Belladonna. 
c) Mercurius solubilis. 
d) Arsenicum album. 
e) Aconitum napellus. 

 

12) O medicamento mais indicado em crianças com diarreia profusa, inodora, evacuada violentamente, febre possível, mas 

com frio intenso do corpo, vômitos concomitantes, prostração, suores frios na testa é 
 

a) Baptisia. 
b) Camphora. 
c) Veratrum album. 
d) Arsenicum album. 
e) Cuprum arsenicosum. 
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13) O medicamento mais indicado em crianças com diarreia urgente, às vezes subaguda, máxima após comer ou beber, 

incontinência, após emitir flatos ou urinando, fraqueza, suores frios após evacuar, é 
 

a) Ipeca. 
b) Aloe socotrina. 
c) Carbo vegetabilis. 
d) Arsenicum album. 
e) Magnesia carbonica. 

 

14) O medicamento mais indicado em crianças bem constipada, não incomodada de modo algum, sem necessidade de 

evacuar, mais para gorda, muito ávida de leite e friorenta é 
 

a) Silicea. 
b) Graphites. 
c) Causticum. 
d) Calcarea carbonica. 
e) Natrum muriaticum. 

 

15) O medicamento mais indicado para o quadro clínico de crise laringite aguda de início brusco, despertando a criança em 

pleno sono, por volta da meia-noite, sufocação intensa, inspiração sibilante, dificuldade expiratória, tosse rouca, sufocante, 
obstrução nasal completa, que melhora pela aplicação de compressas quentes na base do pescoço em posição sentada é 
 

a) Causticum. 
b) Bryonia alba. 
c) Spongia tosta. 
d) Aconitum napellus. 
e) Sambucus nigra. 

 

16) O medicamento mais indicado na menopausa com sintomas de ondas de calor com congestão no rosto, tendência à 

hipertensão, a equimoses, a palpitações, a constrição do pescoço ou do tórax é 
 

a) Sulfur. 
b) Sepia.  
c) Lachesis. 
d) Lilium tigrinum. 
e) Calcarea carbonica. 

 

17) O medicamento mais indicado no distúrbio funcional digestivo nos pacientes com mais de 60 anos que apresentam uma 

constipação intestinal atônica, evacuação difícil, mesmo em caso de fezes moles, agravada ao comer batatas, feculentos e 
farináceos é 
 

a) Lycopodium clavatum. 
b) Hydrastis canadenses. 
c) Plumbum metallicum. 
d) Alumina. 
e) Selenium. 

 

18) O medicamento mais indicado no distúrbio funcional digestivo nos pacientes com mais de 60 anos que apresentam 

diarreias indolores, com muitos gases, fezes fétidas, seguidas de esgotamento, é 
 

a) Psorinum. 
b) Phosphorus. 
c) Podophyllum. 
d) Aloe socotrina. 
e) China officinalis. 
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19) O medicamento mais indicado na síndrome de incontinência urinária e, às vezes, insegurança anal, impotência, sem 

libido, que acomete boa porcentagem da população após os 65 anos de idade é 
 

a) Pulsatilla. 
b) Causticum. 
c) Phosphorus. 
d) Natrum muriaticum. 
e) Conium maculatum. 

 

20) O medicamento mais indicado para o envelhecimento do sistema respiratório acompanhado de tosse que se agrava ao 

alongar-se, dispneia, muitas vezes, sufocante, bronquite crônica de expectoração difícil é 
 

a) Senega. 
b) Bryonia alba. 
c) Lobelia inflata. 
d) Aralia racemosa. 
e) Grindelia robusta. 

 

21) O medicamento mais indicado nas otites serosas, na sua fase aguda, em que há secreções translúcidas que escorrem e 

congestionam a faringe, o nariz e a trompa de Eustáquio, obstruída por esse muco, é 
 

a) Pulsatilla. 
b) Allium cepa. 
c) Kali muriaticum. 
d) Mercurius dulcis. 
e) Sanguinaria nítrica. 
 

22) O medicamento mais indicado nas otites crônicas supuradas simples em que o paciente se queixa de dores perfurantes 

mal suportadas, devido à provável osteíte, agravadas pelo frio, à noite, e pus fétido é 
 

a) Silicea. 
b) Tellurium. 
c) Psorinum. 
d) Aurum metallicum. 
e) Mercurius solubilis. 

 

23) O medicamento mais indicado nos terçóis múltiplos e recidivantes que aparecem periodicamente e predominam à direita, 

acompanhados de edema palpebral, dores queimantes, melhoradas por compressas quentes, é 
 

a) Graphites. 
b) Staphysagria. 
c) Arsenicum album. 
d) Aurum metallicum. 
e) Lycopodium clavatum. 
 

24) O medicamento mais indicado nas blefarites eritematosas ou escamosas crônicas, com pálpebras espessadas, 

inflamadas e aglutinadas pela manhã, sede frequente de edema dominante no ângulo súpero-externo é 
 

a) Sepia. 
b) Graphites. 
c) Arsenicum album. 
d) Aurum metallicum. 
e) Natrum muriaticum. 
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25) O medicamento mais indicado na conjuntivite aguda, cujo sintoma dominante é o edema de estabelecimento brutal, 

oftalmia com as pálpebras inchadas, acompanhadas de dores picantes e ardentes, lacrimejamento quente, que melhora pela 
aplicação de compressas frias é 
 

a) Belladonna. 
b) Apis melifica. 
c) Arsenicum álbum. 
d) Phytolacca decandra. 
e) Ferrum phosphoricum. 
 

26) O medicamento mais indicado para o indivíduo que está se queixando de tosse seca espasmódica, por acessos 

violentos, asfixiantes, pois não consegue recuperar o fôlego, tão violento que segura seu ventre e seu diafragma com ambas 
as mão, acompanhada de náuseas, às vezes, com vômitos e epistaxe, é 
 

a) Ipeca. 
b) Coccus cacti. 
c) Bryonia alba. 
d) Drosera rotundifolia. 
e) Cuprum metallicum. 
 

27) O medicamento mais indicado para o paciente com bronquite crônica muito dispneico, cianosado na face e nas 

extremidades, corpo frio e pálido, também muito obstruído por mucosidades brônquicas difíceis de expulsar, com estertor, 
desejo de ar fresco e ser ventilado. A medicação que melhora o quadro é 
 

a) Pulsatilla. 
b) Arsenicum album. 
c) Carbo vegetabilis. 
d) Antimonium tartaricum. 
e) Ammonium carbonicum. 
 

28) O medicamento mais indicado em um quadro de asma em paciente gordo edemaciado, cuja crise sobrevém por volta das 

2 ou 3 horas da manhã, com tosse seca, esgotante, com a expectoração difícil, desencadeada ou agravada pelo frio, 
principalmente úmido, fácil dispneia ao mínimo esforço, com taquicardia, pulso fraco e irregular, é 
 

a) Kali carbonicum. 
b) Arsenicum album. 
c) Thuya occidentalis. 
d) Calcarea carbonica. 
e) Lycopodium clavatum. 
 

29) O medicamento mais indicado nos pacientes pletóricos, hipertensos, muitas vezes familiar, de evolução paroxística 

durante vários anos, que pode surgir em sujeitos jovens, às vezes na menopausa, e tornando-se permanente no idoso, às 
vezes, com sensação de congestão intratorácica, palpitações e dispneia, que apresenta rubor da pele e mucosas, é 
 

a) Sulfur. 
b) Lachseis. 
c) Phosphorus. 
d) Arsenicum album. 
e) Natrum muriaticum. 
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30) O medicamento mais indicado em pacientes com queixas de palpitações simpaticotônicas com grande ansiedade, 

pressão precordial contínua, que podem sobrevir num contexto febril ou independente dele, cuja causalidade pode ser devido 
a medo, choque psíquico, contrariedade ou após exposição ao frio seco, é 
 

a) Crataegus. 
b) Aconitum napellus. 
c) Arsenicum album. 
d) Cactus grandiflorus. 
e) Lycopus virginicus. 

 

31) O medicamento mais indicado em pacientes com síndrome febril adinâmica com dores musculares e ósseas, sede de 

água fria, cefaleias latejantes com dores oculares agravadas pela pressão dos globos oculares, arrepios e tremores, é 
 

a) Ruta graveolens. 
b) Arnica montana. 
c) Rhus toxicodendron. 
d) Eupatorium perfoliatum. 
e) Gelsemium sempervirens. 

 

32) O medicamento mais indicado em paciente com estado febril adinâmico acompanhado de confusão mental ou delírio e de 

uma afecção do trato digestivo, hálito e diarreia de odor fétida, sede intensa, é 
 

a) Nux vomica. 
b) Arnica montana. 
c) Baptisia tinctoria. 
d) Eupatorium perfoliatum. 
e) Gelsemium sempervirens. 

 

33) O medicamento mais indicado em paciente angustiado e precipitado com diagnóstico de úlcera gastroduodenal com 

dores gástricas que aparecem logo após as refeições, com eructações ruidosas e em salvas, que aliviam momentaneamente, 
diarreia concomitante, é 
 

a) Lycopodium clavatum. 
b) Argentum nitricum. 
c) Nitri acidum. 
d) Phosphorus. 
e) Nux vomica. 

 

34) O medicamento mais indicado nas diarreias, após o consumo de cremes gelados, frutas glaceadas, doces com creme, 

em que o aspecto das fezes é muito variável em consistência, coloração e odor, em que essa variabilidade é uma de suas 
características é 
 

a) Pulsatilla nigricans. 
b) Kali bichromicum. 
c) Arsenicum album. 
d) Croton tiglium. 
e) Ipeca. 

 

35) O medicamento mais indicado no eczema em zona perioral ou mentoniana, dobras articulares e retroauriculares e nas 

partes genitais, que agravam pelo tempo frio, umidade e melhoradas na praia, em pacientes com tendência a ptose viscerais, é 
 

a) Lycopodium clavatum. 
b) Natrum muriaticum. 
c) Calcarea carbonica. 
d) Arsenicum album. 
e) Sepia. 
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36) O medicamento mais indicado em pacientes com hepatite viral com colestase, com hepatomegalia muito sensível, dor 

fixa que se irradia para a ponta da escápula direita é 
 

a) Phosphorus. 
b) China officinalis. 
c) Chenopodium antihelminthicum. 
d) Chellidonium majus. 
e) Nux vomica. 

 

37) O medicamento mais indicado em paciente com eczema ressumante/secretante melicérico, tendência a hiperqueratose 

fissuraria e à cicatrização fibrosa, com formação de crostas viscosas orladas por um halo inflamatório localizado nas dobras: 
atrás das orelhas, comissuras labiais, olhos, pregas de flexão, às vezes, couro cabeludo, é 
 

a) Graphites. 
b) Arsenicum album. 
c) Calcarea carbonica. 
d) Natrum muriaticum. 
e) Lycopodium clavatum. 

 

38) O medicamento mais indicado na inflamação localizada com tendência supurativa aguda, o pus tem odor de queijo velho, 

a pele é doentia com hipersensibilidade ao frio, abscessos ou furúnculos que sangram facilmente, é 
 

a) Silicea. 
b) Pyrogenium. 
c) Mercurius solubilis. 
d) Hepar súlfur. 
e) Mezereum. 

 

39) O medicamento mais indicado para erupções vesiculosas ardentes e pruriginosas que contém um líquido opalescente e 

se cobrem com uma crosta espessa esbranquiçada, impetigo, quase sempre da face e do couro cabeludo, é 
 

a) Graphites. 
b) Selenium. 
c) Mezereum. 
d) Sulfur iodatum. 
e) Kali bromatum. 

 

40) O medicamento mais indicado em paciente com queixas de enrijecimento doloroso, especialmente da região cervical e 

dorsolombar, retrações tendinosas e contraturas musculares, artralgias diversas, fraqueza e tremor dos membros inferiores, 
cujas dores melhoram pelo calor e agravam pelo frio seco, é 
 

a) Calcarea carbonica. 
b) Radium bromatum. 
c) Natrum sulfuricum. 
d) Kali carbonicum. 
e) Causticum. 

 

41) O medicamento mais indicado em paciente com torcicolo, contratura dolorosa da musculatura do pescoço, principalmente 

trapézios e esternocleidomastoideo, que agrava pelo mínimo movimento e pela rotação da cabeça é 
 

a) Caustiucm. 
b) Bryonia alba. 
c) Radium bromatum. 
d) Rhus toxicodendron. 
e) Lachnanthes tinctoria. 
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42) O medicamento mais indicado em paciente com acesso subagudo de gota, apresentando edema local pálido, frio ou às 

vezes violáceo, dor piora à noite, agravada pelo movimento, melhorada pelo repouso e, principalmente, pelo frio local, é 
 

a) Bryonia alba. 
b) Ledum palustre. 
c) Arnica montana. 
d) Lithium carbonicum. 
e) Rhus toxicodendron. 

 

43) O medicamento mais indicado em paciente com epilepsia que apresenta convulsões tetaniformes intensas, às vezes 

tônicas, mas sem opistótonos,perda de consciência variável, hipersensibilidade geral e a crise inicia sempre nos membros 
inferiores, com face vermelha, músculos rígidos e doloridos, principalmente em nível paravertebral, hiper-reflexidade geral, é 
 

a) Nux vomica. 
b) Kali bromatum. 
c) Hyosciamus níger. 
d) Tarentula hispana. 
e) Mygale lassiodora. 

 

44) O medicamento mais indicado em paciente com queixas de vertigens como se estivesse intoxicado ao se levantar da 

cama ou andando de carro, trem ou barco, com dor de cabeça e náuseas, sensação de cabeça vazia, é 
 

a) Conium maculatum. 
b) Coccullus indicus. 
c) Arnica montana. 
d) Gelsemium. 
e) Tabacum. 

 

45) O medicamento mais indicado em paciente com queixas de vertigens ao abrir os olhos, com intensa palidez, rosto 

coberto por suores frios, fraqueza, melhora ao ar livre, sialorreia, náuseas, vômitos, é 
 

a) Conium maculatum. 
b) Coccullus indicus. 
c) Arnica montana. 
d) Gelsemium. 
e) Tabacum. 

 

46) O medicamento mais indicado em paciente com queixas de enfraquecimento das funções intelectuais, síndrome 

vertiginosa, tremores com impaciência dos membros inferiores levando a uma agitação contínua das pernas e dos pés, é 
 

a) Helleborus níger. 
b) Tarentula hispana. 
c) Zincum metallicum. 
d) Plumbum metallicum. 
e) Conium maculatum. 

 

47) O medicamento mais indicado para prevenir o envelhecimento precoce nos pacientes hipertensos por arteriosclerose 

com tendência à esclerose pulmonar e à bronquite crônica, é 
 

a) Alumina. 
b) Kali carbonicum. 
c) Conium maculatum. 
d) Baryta carbonica. 
e) Aurum metallicum. 
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48) Criança longilínea, grande, magra, cujo crescimento é principalmente na altura com os ossos alongados e retos, rosto 

comprido, palato ogival, dentes longos e estreitos, percebe-se uma tendência a transpirar parcialmente na cabeça e pescoço, 
tendência a rinofaringites recidivantes, otites, pneumopatias. O medicamento indicado é 

 

a) Silicea. 
b) Calcarea fluorica. 
c) Calcarea phosphorica. 
d) Natrum muriaticum. 
e) Pulsatilla. 

 

49) Crianças nervosas, agitadas, tímidas, medrosas, instáveis, hipersensíveis, com constituição débil, magros, com os braços 

finos, frequentemente têm cabeça grande com uma hipertrofia das bossas frontais, grandes olhos vivos e brilhantes, rosto 
triangular, com tendência a processos supurativos crônicos e repetitivos, pequenas adenopatias cervicais são características 
do tipo sensível de 

 

a) Silicea. 
b) Phosphorus. 
c) Tuberculinum. 
d) Arsenicum álbum. 
e) Natrum muriaticum. 

 

50) Mulher no período da menopausa com distúrbios vasomotores e infecções de repetição do trato genital, astênicas com 

tendência depressiva, enxaquecas, dispepsia associadas a uma ptose gástrica, eczemas. O medicamento indicado é 
 

a) Natrum muriaticum. 
b) Ignatia amara. 
c) Staphysagria. 
d) Lachesis. 
e) Sepia. 

 


