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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2016
NÍVEL SUPERIOR - CLASSE E - MANHÃ

Administração Pública 21 a 35

Português 01 a 20

COMPOSIÇÃO  DO  CADERNO 

Informática Básica 36 a 50

Conhecimentos Específicos 51 a 100

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além 
disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Prova quanto a falhas de impressão e de numeração, e se 
o  cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e 
ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas e, para seu preenchimento, é permitido, 
somente, o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Leia atentamente cada item da 
prova objetiva e o julgue como VERDADEIRO ou FALSO, preenchendo na folha de resposta, conforme seu 
julgamento, o alvéolo referente a cada item da seguinte maneira:  

2.1. Conforme Edital, de acordo com os subitens: 10.3.2 Será atribuído o valor de 1 (um) ponto para cada 
marcação em acordo com o gabarito oficial; 10.3.3 Será atribuído 0 (zero) ponto para cada item em branco 
ou com dupla marcação; 10.3.4 Será descontado o valor de 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto para 
cada marcação em desacordo com o gabarito oficial.

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 
(sessenta) minutos do início da prova, o candidato poderá ausentar-se da sala acompanhado de um fiscal, 
todavia apenas poderá deixar definitivamente esse local  e entregar sua Folha de Respostas após decorridas, 
no mínimo, 2 (duas) horas do início da prova, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Prova. Os 3 (três) 
últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida 
e assinada. O candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno de Prova somente se aguardar em sala até o 
término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.  

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP -                                                                                            
www.institutoaocp.org.br,  no dia posterior à aplicação da prova. 

 
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento 

eletrônico emita ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences. 
O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na 
Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

INSTRUÇÕES

MANHÃ
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P O R T U G U Ê S

Atlântida

 O primeiro a falar do continente perdido 
da Atlântida foi o filósofo ateniense Platão 
(417-347 a.C.) nos textos Timeu e Crítias. Ele 
teria ouvido a história de alguém que a ouvira 
do poeta Sólon (615-535 a.C.) que, por sua vez, 
a ouvira dos sacerdotes da cidade egípcia de 
Sais. Segundo o relato, nove mil anos antes 
da época de Sólon (mais ou menos 10.000 
a.C.), a Atlântida dominava toda a costa do 
Mediterrâneo. A ilha-continente ficava além 
dos Pilares de Hércules (que hoje conhecemos 
como o Estreito de Gibraltar), era governada 
por um colegiado de dez reis e tinha sido 
fundada por descendentes do titã Atlas 
(daí o nome). Os atlantes, muito abusados, 
resolveram escravizar todos os povos do 
mundo. Os deuses ficaram furiosos e fizeram 
a civilização desaparecer do mapa numa série 
de terremotos e inundações.

 Embora a história oficial não reconheça 
a existência de uma civilização avançada em 
10.000 (Jericó, a comunidade humana mais 
antiga do mundo, surgiu em 9.000 a.C. e nada 
mais era que uma vila de agricultores cercada 
por muros e barro), ideias associadas à Atlântida 
aparecem na literatura paracientífica, seitas 
exóticas, escolas esotéricas, organizações 
secretas e teorias conspiratórias. [...]

 A arqueologia, no entanto, nunca 
encontrou artefato ou ruína que comprove a 
existência da Atlântida. Teorias que associam 
as pirâmides maias às egípcias, como prova de 
uma herança cultural comum, caem por terra 
quando se confrontam datas de construção 
dos monumentos. As egípcias foram feitas 
em 2.700 a.C. O templo de Tenochtitlan foi 
terminado por volta de 1.487 d.C. É possível, 
entretanto, que uma vasta conspiração da 
ciência oficial esteja nos escondendo a 
verdade. Vai saber.

Fonte: ARAN, Edson. Conspirações. São Paulo: Geração Editorial, 
2004. p. 41-2. (adaptado).

Considerando o texto “Atlântida” como 
um todo e os aspectos linguísticos 
da Língua Portuguesa, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

1. O texto é predominantemente opinativo, 
na medida em que o autor expõe ideias 
peculiares. 

2. Dentre as funções da linguagem, a função 
conativa está praticamente ausente, o 
que pode ser verificado pela ausência de 
vocativos ou de verbos na segunda pessoa. 

3. O último parágrafo tem, em sua primeira 
linha, a expressão “no entanto”, cuja 
função é gerar uma oposição entre esse 
parágrafo e os anteriores. Do mesmo modo, 
a conjunção “entretanto”, utilizada nesse 
mesmo parágrafo, também tem a função 
de estabelecer uma oposição, mas, nesse 
caso, entre ideias internas ao parágrafo.

4. A palavra “Atlântida” é um substantivo 
próprio, feminino, singular e apresenta um 
encontro consonantal e nenhum dígrafo, 
assim como a palavra “herança”; contudo, 
nesta, o encontro consonantal se constitui 
de consoantes presentes em diferentes 
sílabas.

5. O texto indica uma oposição entre o discurso 
da ciência oficial e o de outras fontes como 
a literatura paracientífica, seitas exóticas 
etc. 

Considerando o primeiro parágrafo 
do texto “Atlântida” e os aspectos 
linguísticos da Língua Portuguesa, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

6. O futuro do pretérito composto “teria ouvido” 
foi utilizado para indicar o caráter factual 
das afirmações que o seguem. 

7. As formas “ouvira” (do trecho “[...] que a 
ouvira do poeta Sólon [...]”) e “tinha sido 
fundada” (do trecho “[...] de dez reis e tinha 
sido fundada por descendentes[...]”) são 
variantes de um mesmo tempo verbal. 

8. No trecho “[...] que, por sua vez, a ouvira 
dos sacerdotes da cidade egípcia de Sais.”, 
o termo “a” é um pronome pessoal do 
caso oblíquo, no feminino singular, objeto 
direto do verbo “ouvira” e que tem como 
antecedente “história”. 

9. Ao recriar o relato encontrado em Platão, 
há, inicialmente, uma parte descritiva, 
ilustrada principalmente pelos verbos 
“dominava”, “ficava”, “era governada” 
(todos com aspecto durativo) e uma parte 
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mais propriamente narrativa, ilustrada pelos 
verbos “resolveram escravizar” e “fizeram 
[...] desaparecer”. 

Considerando o segundo parágrafo 
do texto “Atlântida” e os aspectos 
linguísticos da Língua Portuguesa, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

10. A oração iniciada por “Embora” tem valor 
concessivo, ou seja, apresenta uma ideia 
que concorda com a ideia da oração principal 
(“ideias associadas [...] conspiratórias.”). 

11. Logo após a frase entre parênteses, 
no trecho “[...] por muros e barro), 
ideias associadas [...]”, há uma vírgula 
adequadamente utilizada para isolar uma 
oração subordinada adverbial. 

12. A crase em “[...] à Atlântida [...]” foi usada 
erroneamente. 

13. Jericó era uma das cidades de Atlântida, 
embora não fosse a principal delas, como é 
possível depreender de sua descrição: “[...] 
uma vila de agricultores cercada por muros 
e barro) [...]”, a qual evidencia seu caráter 
periférico.

14. O vocábulo “paracientífica” apresenta o 
mesmo processo de formação de palavras 
do vocábulo “endurecer”.

15. O adjetivo “exótico”, presente no trecho 
“seitas exóticas”, é sinônimo do adjetivo 
“excêntrico”. 

Considerando o terceiro parágrafo 
do texto “Atlântida” e os aspectos 
linguísticos da Língua Portuguesa, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

16. Do ponto de vista da construção, o terceiro 
parágrafo é pouco coeso, na medida em 
que se anuncia a existência de Atlântida 
como tema (primeiro período) e, logo no 
segundo período, passa-se a falar sobre 
maias e egípcios sem uma transição textual 
que deixe clara a relação de sentido. 

17. O “que” presente no trecho “Teorias que 
associam as pirâmides maias às egípcias 
[...]” é da mesma classe morfológica do “que” 
presente no trecho “É possível, entretanto, 
que uma vasta conspiração da ciência oficial 
esteja nos escondendo a verdade.”. 

18. No trecho “[...] caem por terra quando 
se confrontam datas de construção dos 
monumentos.”, o termo “se” indica a 
indeterminação do sujeito. 

19. No trecho “As egípcias foram feitas em 2.700 
a.C.”, há um zeugma, diferentemente do 
período seguinte, “O templo de Tenochtitlan 
foi terminado por volta de 1.487 d.C.”, o qual 
não o apresenta.

20. O texto termina com a frase “Vai saber.”, a 
qual é exemplo de um registro elevado da 
linguagem escrita.

A D M I N I S T R A Ç Ã O  P Ú B L I C A

A Universidade Federal da Bahia 
(UFBA) é uma autarquia com autonomia 
didático-científica, administrativa, 
patrimonial e financeira, nos termos da 
lei, de seu Estatuto e de seu Regimento 
interno. Tendo como base tais diplomas 
relativos a essa autarquia, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

21. Um dos objetivos da UFBA é fomentar 
a paz, a solidariedade e a aproximação 
entre nações, povos e culturas, mediante 
cooperação internacional e de intercâmbio 
científico, artístico e tecnológico, com 
especial foco nos países de língua oficial 
portuguesa e nos países latino-americanos.

22. Os representantes dos corpos discente 
e técnico-administrativo poderão votar 
em matéria referente a concurso para o 
Magistério Superior.

23. O Regime de Tempo Integral (TI), 
correspondendo a quarenta horas semanais 
de trabalho com dedicação exclusiva, será 
admitido em condições excepcionais, 
conforme estabelecido na legislação e 
nesse Regimento Geral.
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A Lei nº 12.527/2011 regula o acesso a 
informações previsto no inciso XXXIII do 
art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e 
no § 2o do art. 216, todos da Constituição 
Federal; altera a Lei nº 8.112/1990; revoga 
a Lei nº 11.111/2005 e dispositivos da Lei 
nº 8.159/1991; e dá outras providências. 
Em relação às disposições da lei 
12.527/2011,  julgue, como VERDADEIRO 
ou FALSO, os itens a seguir.

24. Caso a informação solicitada esteja 
disponível ao público em formato impresso, 
eletrônico ou em qualquer outro meio 
de acesso universal, serão informados 
ao requerente, verbalmente ou por meio 
eletrônico, o lugar e a forma pela qual se 
poderá consultar, obter ou reproduzir a 
referida informação, procedimento esse 
que desonerará o órgão ou entidade pública 
da obrigação de seu fornecimento direto, 
salvo se o requerente declarar não dispor 
de meios para realizar por si mesmo tais 
procedimentos.

25. O serviço de busca e fornecimento da 
informação é gratuito, salvo nas hipóteses 
de reprodução de documentos pelo órgão 
ou entidade pública consultada, situação em 
que poderá ser cobrado exclusivamente o 
valor necessário ao ressarcimento do custo 
dos serviços e dos materiais utilizados.

A Lei nº 9.784/1999 regula o processo 
administrativo no âmbito da 
Administração Pública Federal. Em 
relação às disposições dessa lei,  julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

26. Todos os atos do processo administrativo 
dependem de forma pré-determinada por 
lei.

27. Inexistindo disposição específica, os atos 
do órgão ou autoridade responsável pelo 
processo e dos administrados que dele 
participem devem ser praticados no prazo 
de dez dias, salvo motivo de força maior.

28. Concluída a instrução de processo 
administrativo, a Administração tem o 
prazo de até trinta dias para decidir, 
salvo prorrogação por igual período 
expressamente motivada.

29. Têm legitimidade para interpor recurso 
administrativo: os titulares de direitos e 
interesses que forem parte no processo; 
aqueles cujos direitos ou interesses forem 
indiretamente afetados pela decisão 
recorrida; as organizações e associações 

representativas, no tocante a direitos e 
interesses individuais homogêneos; os 
cidadãos ou associações, quanto a direitos 
ou interesses coletivos.

A Lei nº 8.429/1992 dispõe sobre as 
sanções aplicáveis aos agentes públicos 
nos casos de enriquecimento ilícito no 
exercício de mandato, cargo, emprego 
ou função na administração pública 
direta, indireta ou fundacional. Em 
relação às disposições dessa lei,  julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

30. Se um funcionário público permitir ou 
facilitar a aquisição, permuta ou locação 
de bem ou serviço por preço superior ao de 
mercado, independentemente das sanções 
penais, civis e administrativas previstas na 
legislação específica, o responsável pelo 
ato de improbidade está sujeito à pena de 
perda da função pública, suspensão dos 
direitos políticos de 4 (quatro) a 8 (oito) anos 
e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do 
benefício financeiro ou tributário concedido.

31. Se um funcionário público retardar ou 
deixar de praticar, indevidamente, ato de 
ofício, independentemente das sanções 
penais, civis e administrativas previstas na 
legislação específica, o responsável pelo 
ato de improbidade está sujeito à perda 
da função pública, suspensão dos direitos 
políticos de 5 (cinco) a 9 (nove) anos e 
multa civil de até 3 (três) vezes o valor do 
benefício financeiro ou tributário concedido.

32. Se um funcionário público celebrar 
contrato ou outro instrumento que tenha 
por objeto a prestação de serviços 
públicos por meio da gestão associada 
sem observar as formalidades previstas 
na lei, independentemente das sanções 
penais, civis e administrativas previstas na 
legislação específica, o responsável pelo 
ato de improbidade está sujeito à perda dos 
bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 
patrimônio, ressarcimento integral do dano, 
quando houver, perda da função pública, 
suspensão dos direitos políticos de 8 (oito) 
a 10 (dez) anos, pagamento de multa civil 
de até 3 (três) vezes o valor do acréscimo 
patrimonial e proibição de contratar com 
o Poder Público ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.
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33. Constitui ato de improbidade administrativa 
que atenta contra os princípios da 
administração pública qualquer ação 
ou omissão que viole os deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade e 
lealdade às instituições e, notadamente, 
praticar ato visando fim proibido em lei ou 
regulamento ou diverso daquele previsto, 
na regra de competência, punível com 
ressarcimento integral do dano, se houver, 
perda da função pública, suspensão dos 
direitos políticos de 3 (três) a 5 (cinco) anos, 
pagamento de multa civil de até 100 (cem) 
vezes o valor da remuneração percebida 
pelo agente e proibição de contratar com 
o Poder Público ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos.

A Lei nº 8.112/1990, dispõe sobre o 
regime jurídico dos servidores públicos 
civis da União, das autarquias e das 
fundações públicas federais. Em relação 
às disposições dessa lei,  julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

34. A ação disciplinar prescreverá em 3 (três) 
anos quanto às infrações puníveis com 
demissão, cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade e destituição de cargo em 
comissão.

35. Não poderá retornar ao serviço público 
federal o servidor que for demitido ou 
destituído do cargo em comissão por 
corrupção.

I N F O R M Á T I C A  B Á S I C A

Em   relação   aos conceitos e 
procedimentos para uma navegação 
segura na Internet, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.
Obs.: O caractere “+”, quando utilizado, 
serve apenas para interpretação do item. 

36. Quando a sigla https está presente antes do 
endereço de um site web, indica ao usuário 
que a navegação está sendo realizada 
através do protocolo de transferência de 
hipertexto seguro.

37. A imagem a seguir indica que a guia do 
navegador Google Chrome versão 40, em 
um sistema Operacional Windows 10, foi 
acessada com o modo de navegação que 
garante privacidade. Essa funcionalidade 
pode ser acessada através da combinação 
de teclas Ctrl + Alt + N.

38. Um dos métodos comumente vistos na 
internet, para tentar conter spam, é a 
utilização de um teste a ser resolvido, 
denominado CAPTCHA.

Com base no Microsoft Word 2013, versão 
em português em sua configuração 
padrão, julgue, como VERDADEIRO ou 
FALSO, os itens a seguir.
Obs.: O caractere “+”, quando utilizado, 
serve apenas para interpretação do item. 

39. Para selecionar uma determinada palavra 
do texto, basta o usuário realizar um duplo 
clique com o botão esquerdo do mouse 
sobre a respectiva palavra, ou clicar com o 
botão direito do mouse, acessar o submenu 
“selecionar” e a opção “palavra”.

40. Selecionar uma palavra no texto e, em 
seguida, pressionar a tecla de atalho Ctrl + ] 
aumentará o tamanho da fonte em 1 ponto.

41. A tecla de atalho Ctrl + S permite sublinhar 
o texto selecionado, enquanto a tecla de 
atalho Ctrl + W permite fechar o documento.

42. Basta selecionar o texto e ir pressionando 
a tecla de atalho Shift + F3 para alternar 
entre letras minúsculas e maiúsculas e para 
colocar a primeira letra de cada palavra em 
maiúscula.
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Considerando o Microsoft Excel 2013, 
versão em português em sua configuração 
padrão, julgue, como VERDADEIRO ou 
FALSO, os itens a seguir.

43. Ao abrir uma nova planilha, clicar com o 
botão direito do mouse sobre o “cabeçalho” 
da coluna B e acionar a opção EXCLUIR, 
a coluna B é removida e a C passa 
automaticamente a ser identificada pela 
letra B.

44. Ao clicar em uma célula vazia, digitar a 
fórmula =2+2^2/2 e pressionar a tecla 
ENTER, será exibido como resultado o 
algarismo 4.

45. Ao clicar na célula A1 vazia, informar a 
fórmula =2*2 e pressionar a combinação de 
teclas Ctrl + ENTER, a fórmula é processada 
e o cursor permanece na célula ativa (A1).
Obs.: O caractere “+” foi utilizado apenas 
para interpretação desse item. 

46. Para editar uma fórmula, basta clicar na 
respectiva célula e pressionar a tecla F3.

A respeito do Sistema Operacional 
Windows 10, versão em português, em 
sua instalação padrão, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

47. Para abrir a janela representada na imagem 
a seguir, basta utilizar a seguinte tecla de 
atalho  

Obs.: O caractere “+” foi utilizado apenas 
para interpretação desse item. 

48. O Prompt de Comando que substituiu o 
antigo MS-Dos passou a ter, por padrão, um 
plano de fundo na cor branco.

Acerca das noções de ferramentas e 
aplicativos de navegação, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

49. O Safari é o navegador padrão do Sistema 
Operacional Mac. Dessa forma, não é 
possível sua instalação e utilização no 
sistema Operacional Windows 10. 

50. O Microsoft Edge, “navegador rápido e 
seguro que é projetado para o Windows 10”, 
permite, através da tecla F11, a utilização 
no modo Tela Cheia.

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi 
criado pela Constituição Federal de 1988 
com a finalidade de alterar a situação 
de desigualdade na assistência à saúde 
da população, tornando obrigatório o 
atendimento público a qualquer cidadão, 
sendo proibidas cobranças de dinheiro 
sob qualquer pretexto. Em relação ao 
funcionamento e operacionalidade do 
SUS, julgue, como VERDADEIRO ou 
FALSO, os itens a seguir. 

51. A universalidade, a integralidade e a 
equidade são doutrinas que norteiam 
a construção do SUS. A universalidade 
refere-se à garantia de atenção à saúde 
a todo e qualquer cidadão independente 
de sexo, raça, renda, ocupação ou outras 
características sociais ou pessoais. A 
integralidade pressupõe que as ações de 
saúde devem ser combinadas e voltadas ao 
mesmo tempo para a prevenção e a cura. 
A articulação da saúde deve ser feita com 
outras políticas públicas, como forma de 
assegurar uma melhor atuação na saúde 
e qualidade de vida dos indivíduos. O 
princípio da equidade tem como principal 
foco a diminuição das desigualdades.

52. Em cada instância de governo, o SUS conta 
com o Conselho de Saúde, órgão colegiado 
que atua na formulação de estratégias, no 
controle e execução da política de saúde 
na esfera correspondente e nos aspectos 
econômicos e financeiros, sendo composto 
exclusivamente por representantes do 
governo e por usuários. 
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Em relação às políticas de saúde e 
segurança no trabalho do servidor 
público, julgue, como VERDADEIRO ou 
FALSO, o item a seguir.

53. A Política Nacional de Segurança e Saúde 
no Trabalho (PNSST) tem por objetivos 
a promoção da saúde e a melhoria da 
qualidade de vida do trabalhador e a 
prevenção de acidentes e de danos à 
saúde advindos, relacionados ao trabalho 
ou que ocorram no curso dele, por meio 
da eliminação ou redução dos riscos nos 
ambientes de trabalho.

O parágrafo único do art. 3º da Lei nº 
8.080/90 diz respeito às ações destinadas 
a garantir às pessoas e à coletividade 
condições de bem-estar físico, mental 
e social como fatores determinantes e 
condicionantes da saúde. Com relação 
à implantação da Homeopatia no SUS, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

54. O Ministério da Saúde aprovou a Política 
Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares (PNPIC) no Sistema 
Único de Saúde em maio de 2006, através 
da Portaria 971, considerando que a 
Homeopatia é um sistema médico complexo 
de abordagem integral e dinâmica do 
processo saúde-doença, com ações no 
campo da prevenção de agravos, promoção 
e recuperação da saúde.

55. O Ministério da Saúde incluiu, a partir 
deste ano (2017), novos tratamentos que 
utilizam recursos terapêuticos baseados 
em conhecimentos tradicionais à Política 
Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares (PICs) do Sistema Único 
de Saúde (SUS), tais como:  homeopatia, 
medicina tradicional chinesa/acupuntura, 
medicina antroposófica, plantas medicinais 
e fitoterapia e termalismo social/
crenoterapia, arteterapia, ayurveda, 
biodança, dança circular, meditação, 
musicoterapia, naturopatia, osteopatia, 
quiropraxia, reflexoterapia, reiki, shantala, 
terapia comunitária integrativa e yoga.

Perícia em Saúde é o ato administrativo 
que consiste na avaliação técnica de 
questões relacionadas à saúde e à 
capacidade laboral realizada na presença 
do periciado por Perito Oficial em Saúde, 
formalmente designado. Considerando 
as informações apresentadas, julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, o item a 
seguir.

56. Um atestado de aptidão ou de incapacidade 
emitido pelo médico deve proceder da 
competente avaliação médico-pericial, não 
somente para cumprir as exigências legais 
,como também em respeito ao indivíduo 
que se orientará pela recomendação. É 
considerado delito ético, por outro lado, 
atestar-se um ato não praticado.

Samuel Hahnemann foi o pioneiro 
da experimentação no homem são. 
A autoexperimentação com China 
officinalis marca o início histórico e 
científico da Homeopatia. Em relação 
aos princípios e à doutrina homeopática, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

57. O conjunto de manifestações apresentadas 
pelo indivíduo sadio e sensível, durante a 
experimentação de uma droga, foi chamado 
de patogenesia.

58. Foi somente na 5ª edição do Organon 
que Hahnemann estabeleceu claramente 
o conceito de ultradiluição, fornecendo 
as primeiras instruções específicas sobre 
dinamização. Padronizou também que as 
experimentações deveriam ser realizadas 
na potência 30 CH.

59. No que concerne às autoexperimentações 
feitas por médicos sadios, Hahnemann, no 
§ 141 do Organon, refere que são muito 
subjetivas e pouco confiáveis.

60. Hahnemann se refere à força vital da 
seguinte forma: “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”.

61. A reunião dos sintomas experimentais 
devidamente registrados, ou patogenesias, 
constitui a matéria médica homeopática.  
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Na abordagem homeopática, além do 
diagnóstico clínico, o médico realiza 
outros diagnósticos, sendo o mais 
importante o diagnóstico individual. 
Acerca desse tema, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

62. Considera-se como diagnóstico 
biopatográfico os desejos e as aversões 
alimentares.

63. A importância do diagnóstico clínico está no 
acompanhamento e evolução do caso.

Em relação às afirmações relativas à 
6ª edição do Organon da Arte de Curar 
de Samuel Hahnemann, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

64. Hahnemann recomenda que os sintomas 
sejam selecionados, na anamnese, como 
sendo aqueles raros, singulares, notáveis, 
extraordinários e peculiares.

65. Totalidade sintomática é o conjunto de 
sintomas que representa a expressão 
da verdadeira doença originada do 
desequilíbrio vital que permeia o corpo.

66. Hahnemann chama a atenção para o 
fato de que se as doses do medicamento 
administrado, principalmente no início 
do tratamento de doenças crônicas, 
forem muito fortes, ocorrerá o aumento 
marcado dos sintomas mórbidos originais 
primeiramente investigados. Dessa forma, 
ele está se referindo ao efeito patogenético. 

67. Para Hahnemann, o potencial curativo das 
substâncias medicinais depende do fato de 
sua ação produzir sintomas semelhantes 
aos da doença e de seu poder toxicológico.

68. Nas doenças crônicas, com a utilização da 
escala cinquenta-milesimal, a intensificação 
dos sintomas originais da doença deve 
surgir no início do tratamento.

69. No Organon, Hahnemann afirma que 
os sintomas idiossincrásicos são 
excepcionalmente produzidos em poucas 
pessoas.

Paciente do sexo feminino, 48 anos,        
dona de casa, procura tratamento 
homeopático pois vem apresentando 
enxaqueca, diagnosticada pelo 
neurologista. As dores de cabeça 
geralmente vêm acompanhadas do 
desejo de permanecer em um aposento 
escuro e silencioso. A paciente não tem 
antecedentes pessoais relevantes e seu 

exame físico não tem alteração clínica. 
Em relação ao caso apresentado, julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir. 

70. É um sintoma raro e peculiar: o desejo de 
permanecer num quarto escuro e silencioso.

71. O caso exposto não apresenta sintomas 
homeopáticos suficientes para a prescrição 
do medicamento homeopático.

Sobre a prescrição homeopática, julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, o item a 
seguir.

72. A prescrição “Phosphorus 200 CH ___ XX/30” 
significa: vinte gotas de Phosphorus 200 CH 
em 30ml de água destilada.

Em relação às escalas farmacêuticas, 
sabe-se que na centesimal, idealizada 
por Hahnemann, a proporção na diluição 
é de 1:100 (uma parte de insumo ativo 
para 100 partes de insumo inerte), ou 
seja, uma parte de soluto + 99 partes 
de solvente. Sobre a escala Centesimal 
Hahnemanniana (CH), julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

73. A escala CH é chamada também de método 
de frascos múltiplos ou separados. 

74. A   escala CH representa a escala 
centesimal, e é mais potente do que a 
escala DH (Decimal de Hahnemann). 

75. A maior inconveniência da escala CH é ser 
menos precisa que o fluxo contínuo. 

Arsenicum album é um medicamento 
policresto de grande utilidade 
na terapêutica homeopática em 
algumas situações clínicas, desde 
que corresponda a uma totalidade 
sintomática individualizada. Pode ser 
muito útil em distúrbios psiquiátricos, 
como no transtorno obsessivo-
compulsivo, ou síndrome do pânico, e 
nas doenças do trato respiratório (asma 
brônquica) ou de pele (impetigo).  Em 
relação à escolha individualizada do 
medicamento e suas características, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

76. Há uma agravação dos sintomas no início 
da madrugada, com inquietude e angústia, 
podendo o indivíduo andar de um lado para 
outro, com receio da morte.

77. O indivíduo se sente calorento, melhorando 
suas dores com aplicações frias.
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78. As dores ardentes melhoram por meio do 
calor, de bebidas quentes e de aplicações 
quentes.

Nash foi um estudioso homeopata que 
contribuiu para o estudo das matérias 
médicas comparadas, reunindo-as 
em “trios” de acordo com a temática 
envolvida. Em relação ao assunto, julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

79. São conhecidos como o “ Trio da Agitação” 
de Nash: Aconitum napelus, Arsenicum 
album, Rhus toxicodendron.

80. Ignatia, Nux vômica e Phosphorus são 
medicamentos homeopáticos que têm 
em comum a temática da “Indignação por 
Injustiça”, segundo Nash.

Paciente com quadro  de asma   
brônquica, após tomar o medicamento 
adequado ao caso passou a apresentar 
rinite com eliminação de secreção 
aquosa e melhora do quadro dispneico. 
Teve prurido nas costas e pescoço, que 
durou aproximadamente 3 horas. Logo 
após, tranquilizou-se e dormiu. Pela 
manhã, apresentou espirros, continuou 
com coriza aquosa, porém sem dispneia 
e sem secreção pulmonar. Em relação 
ao seguimento do caso, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

81. O prurido indica que o paciente teve uma 
má agravação.

82. Seguiu a Lei de Hering e caminhou para a 
cura.

83. Caminhou para a cura, porém não seguiu a 
lei de Hering, pois não deveria ter espirros 
matinais.

84. Piorou o quadro, pois começou a ter 
secreção nasal.

85. O paciente teve patogenesia, que é uma 
agravação homeopática comum e desejável.

É sabido que a Homeopatia possui 
indicação específica no tratamento e 
na prevenção das doenças epidêmicas, 
desde que escolhido individualmente 
o conjunto de sintomas peculiares à 
epidemia, com exemplos históricos 
descritos na literatura. Em relação ao 
exposto, julgue, como VERDADEIRO ou 
FALSO, os itens a seguir.

86. O Gênio Epidêmico é a totalidade de 
sintomas de uma epidemia em uma 

população. Utiliza-se a somatória desses 
sintomas para encontrar um medicamento 
que possa gerar sintomas da enfermidade 
semelhantes ao medicamento que englobe 
os sintomas mais característicos e evidentes 
da epidemia.

87. Hahnemann, em sua época, durante a 
epidemia de Cólera, descreveu os usos de 
Camphora, Cuprum metallicum ou Veratrum 
album como medicamentos homeopáticos 
ao gênio epidêmico dos sucessivos 
estágios da doença (prescritos de forma 
individualizada, conforme a semelhança 
com os sintomas de cada fase da doença).

88. Hahnemann testemunhou uma severa 
epidemia de escarlatina e conhecendo o 
poder de Belladona de produzir um estado 
similar ao primeiro estágio da escarlatina, 
utilizou-a com grande sucesso nesse 
período da doença observando que não 
era apenas um curativo, mas um remédio 
preventivo para aquela doença. 

89. James Tyler Kent, em seu livro Lições de 
Filosofia Homeopática, contradiz Samuel 
Hahnemann, ao apresentar uma metodologia 
para identificar o gênio epidêmico.

Medicamento homeopático é toda forma 
farmacêutica de dispensação ministrada 
segundo o princípio da semelhança e/ou 
da identidade, com finalidade curativa e/
ou preventiva. É obtido pela técnica de 
dinamização e utilizado para uso interno 
ou externo. Em relação ao assunto, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

90. Insumo inerte é a substância utilizada como 
veículo ou excipiente para a preparação dos 
medicamentos homeopáticos e insumo ativo 
é o ponto de partida para a preparação do 
medicamento homeopático, que se constitui 
em droga, fármaco, tintura-mãe ou forma 
farmacêutica derivada.

91. Para o preparo das formas farmacêuticas 
derivadas, a farmacotécnica homeopática 
emprega oficialmente 3 escalas, de acordo 
com a proporção entre os insumos ativo 
e inerte, sendo elas: Decimal (DH, 1:10); 
Centesimal (CH, 1:100); Cinquenta-
Milesimal (LM, 1:50.000).

92. Segundo a farmacopeia homeopática, 
nosódios são medicamentos preparados 
a partir de material patológico (órgãos 
doentes e secreção ou excreção patológica 
de animais ou vegetais).
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93. Sarcódios são medicamentos preparados                        
a partir de excreções ou secreções obtidas 
do próprio paciente e só a ele destinado.

94. Referente à nomenclatura na designação 
dos medicamentos homeopáticos presente 
na prescrição médica, o gênero deve ser 
escrito com a primeira letra maiúscula e a 
espécie com letras minúsculas (ex: Bryonia 
alba, Hyoscyamus niger).

A prescrição homeopática pode conter 
um ou mais medicamentos. Com relação 
às diversas correntes terapêuticas 
existentes, julgue, como VERDADEIRO 
ou FALSO, os itens a seguir.

95. Os "unicistas" são os profissionais 
que indicam apenas um medicamento 
de cada vez, substituindo-o somente 
quando, em sua nova pesquisa de 
medicamento, encontra um outro que reúne 
maior número de características físicas e 
mentais do indivíduo. 

96. Os “pluralistas” utilizam vários 
medicamentos homeopáticos para tratar 
vários sintomas. Na escola “complexista”, 
utiliza-se a similitude com a doença e 
não com o doente, receitando vários 
medicamentos em baixa potência reunidos 
no mesmo frasco.

Em relação à história da Matéria Médica 
Pura e das Patogenesias, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

97. Hahnemann descreveu Lachesis 
trigonocephalus pela primeira vez em 1815, 
experimentado em cinco mulheres.

98. Thuja occidentalis foi experimentado a            
partir da observação de Hahnemann ao 
perceber sintomas, como secreção uretral 
em um seminarista que mascava suas 
folhas.

Hahnemann indica características 
provenientes da observação clínica e 
não somente da patogenesia. Em relação 
ao assunto, julgue, como VERDADEIRO 
ou FALSO, os itens a seguir.

99. Nux vomica: particularmente adaptado para 
pessoas que são muito ansiosas, zelosas, 
ardentes, ou de caráter violento ou onde 
a disposição é maliciosa ou predisposta à 
cólera.

100. Pulsatila nigricans: especialmente útil para 
mulheres de temperamento tímido, choroso 
e sujeitas a vexação, pena silenciosa e 
caráter condescendente. 
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