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INSTRUÇÕES 

 

01) Confira se os dados impressos acima, que identificam esta prova, estão 
corretos. 

02) O caderno de prova deverá conter 40 (quarenta) questões de múltipla 
escolha. 

03) A prova terá com início às 09:00 horas e término às 12:00 horas, 
incluindo o preenchimento do Cartão-Resposta. 

04) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, 
portanto, permitidas perguntas aos Fiscais. 

05) A prova é INDIVIDUAL, sendo vetada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

06) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

07) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 
08) Será disponibilizado um gabarito (não oficial) para que possa copiar o 

cartão-resposta e conferir com o gabarito oficial. Na saída deverá ser 
apresentado ao fiscal para conferencia de que não houve nenhuma outra 
anotação no mesmo. 

09) O caderno de prova deverá ser entregue para o Fiscal, juntamente com o 
Cartão-Resposta. 

10) Ao receber seu Cartão-Resposta, aja da seguinte forma: 
a) Verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) Assine no local indicado; 
c) Marque no espaço correspondente, com caneta esferográfica, escrita 

normal, tinta azul ou preta o campo correspondente à alternativa que 
considera correta em cada questão; 

d) Não o amasse, nem dobre. 
 



 

 

1. As Redes de Atenção à Saúde (RAS) “São arranjos organizativos de ações e serviços de 

saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio 

técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado.” (BRASIL, 2010). 

Foram discutidas no Grupo Técnico de Atenção (GTA) e pactuadas na Comissão Intergestores 

Tripartite (CIT), em 2011 e 2012, as seguintes temáticas das RAS, EXCETO:  

 

a) Rede cegonha. 

b) Rede de Atenção Psicossocial. 

c) Rede de Combate às Endemias. 

d) Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência. 

e) Rede de Atenção às Urgências e Emergências. 

 

2. O Sistema Nacional de Informação em Saúde (SNIS) têm como esfera de intervenção tanto 

a consciência subjetiva do cidadão e o exercício do controle social, quanto o atendimento às 

complexas estratégias de decisão do gestor público de saúde, de desenvolvimento 

tecnocientífico e de articulação da saúde com as demais políticas sociais e econômicas do 

país.  

Diante dos princípios do SNIS, analise as afirmações abaixo: 

I. A produção da informação em saúde deve abarcar a totalidade das ações de controle e 

participação social, coletiva e individual, das ações da atenção à saúde e das ações de gestão. 

II. A democratização da informação em saúde é um dever das instâncias públicas e privadas 

de saúde.  

III. A informação em saúde como elemento estruturante para a universalidade, a integralidade e 

a equidade social na atenção à saúde.  

IV. A descentralização dos processos de produção e disseminação da informação em saúde 

para atender às necessidades de compartilhamento de dados nacionais e internacionais e às 

especificidades regionais e locais.  

V. A confidencialidade, sigilo e privacidade da informação de saúde pessoal como direito de 

todo indivíduo. 

Dentre as afirmativas, são VERDADEIRAS: 

 

a) I, II e IV. 

b) I, III e V. 

c) III, IV e V. 
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d) I, II, III e V. 

e) Todas são verdadeiras. 

 

3. A tabela abaixo apresenta a distribuição dos casos notificados de Violência contra a criança 

e o adolescente conforme a raça no Paraná, entre os anos de 2012 e 2016.  

 

RAÇA N 

 

Frequência 

em % 

 

População de 

crianças e 

adolescentes 

Taxa de Prevalência 

a cada 10 mil 

crianças e 

adolescentes 

     

Branca 32.121 73,04 2.289.985 140,3 

Parda 9.902 22,52 915.810 108,1 

Negra 1.560 3,55 75.910 205,5 

Amarela 228 0,52 28.263 80,7 

Indígena 165 0,38 10.139 162,7 

 

Diante dos dados, frequência e importância da Taxa de Prevalência para esse tipo de análise, 

é CORRETO afirmar que: 

I - O cálculo da Taxa de Prevalência consiste em dividir o número de casos conhecidos pelo 

total da população exposta ao risco, e multiplicar pela potência 10
n
, nesse caso foi utilizado 

10.000. 

II - A tabela apresenta claramente a raça branca como grupo de maior vulnerabilidade, seguido 

pela parda e com a menor vulnerabilidade a raça indígena. 

III - O cálculo da Taxa de Prevalência consiste em dividir o número de casos novos pelo total 

da população exposta ao risco somada por todas as raças, e multiplicar pela potência 10
n
, 

nesse caso foi utilizado 10.000. 

IV – A tabela apresenta claramente a raça negra e indígena consecutivamente como as mais 

vulneráveis para a violência contra crianças e adolescentes no Paraná entre os anos 

analisados. 

As afirmativas VERDADEIRAS são: 

 

a) Apenas a I é verdadeira. 

b) I e IV. 

c) III e IV. 

d) I, II e III. 

e) II, III e IV. 

 

4. A Portaria 3.992 de Dezembro de 2017 do Ministério da Saúde (MS) dispôs sobre o 

financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de 



saúde do Sistema Único de Saúde. Sequencialmente,  em 2019, a Portaria 2.979 estabeleceu 

novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do SUS, por 

meio da alteração da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017. 

Sobre o financiamento do SUS, analise as afirmações abaixo: 

I – Existem 2 blocos de financiamento do SUS, o  Bloco de Custeio e Bloco de Investimento. 

No bloco de Custeio, fazem parte 5 eixos: Atenção Básica, Vigilância Epidemiológica, Atenção 

especializada, Tecnologias em Saúde no SUS e Gestão do SUS. 

II – O financiamento federal de custeio da Atenção Primária à Saúde (APS) é constituído por: 

Piso de Atenção Básica - Fixo (PAB-Fixo) recebido anualmente conforme o número de 

habitantes de um Município e; Piso de Atenção Básica -Variável (PAB-Variável), recebido 

mensalmente por ações, serviços e equipes específicas como por exemplo para as Equipes de 

Saúde da Família.  

III – O Fundo de Saúde é um fundo especial de natureza orçamentária, financeira, contábil e 

patrimonial criado por lei com a finalidade de gerir a totalidade dos recursos da saúde em cada 

espera governamental.  

IV - Os resultados das metas do Plano Anual de Saúde (PAS) devem constar no Relatório de 

Gestão para monitoramento e acompanhamento a cada quadrimestre, documento introduzido 

pela Lei Complementar nº. 141 de 2012. 

Assinale a alternativa que contém as afirmativas VERDADEIRAS: 

 

a) II e III. 

b) III e IV. 

c) I, II e IV. 

d) I, III e IV. 

e) Todas estão corretas. 

 

5. A Política Nacional de Humanização (PNH) aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e 

gestores na produção e gestão do cuidado e dos processos de trabalho em saúde. Entre as 

diretrizes que compõe a PNH estão: Acolhimento; Gestão Participativa e Cogestão; 

Ambiência e; Clinica compartilhada. Analise e preencha as lacunas com a diretriz condizente 

com o respectivo fundamento: 

I - ___________________: é reconhecer o que o outro traz como legítima e singular 

necessidade de saúde. Deve comparecer e sustentar a relação entre equipes/serviços e 

usuários/ populações. 

II - ____________________: expressa tanto a inclusão de novos sujeitos nos processos de 

análise e decisão quanto à ampliação das tarefas da gestão, que se transforma também em 

espaço de realização de análise dos contextos, da política em geral e da saúde em particular, 

em lugar de formulação e de pactuação de tarefas e de aprendizado coletivo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp141.htm


III - ___________________: cria espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que 

respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de 

encontro entre as pessoas. 

IV - ___________________  é uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para 

uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do 

sujeito e a complexidade do processo saúde/doença. Permite o enfrentamento da 

fragmentação do conhecimento e das ações de saúde e seus respectivos danos e ineficácia. 

A sequência CORRETA para o preenchimento das lacunas é: 

 

a) I – Gestão Participativa e Cogestão; II – Clínica compartilhada; III – Acolhimento; IV – 

Ambiência.  

b) I - Acolhimento; II - Gestão Participativa e Cogestão; III - Ambiência; IV - Clinica 

compartilhada.  

c) I - Clinica compartilhada; II - Ambiência; III - Gestão Participativa e Cogestão; IV – 

Acolhimento. 

d) I - Ambiência; II - Acolhimento; III - Clinica compartilhada; IV - Gestão Participativa e 

Cogestão. 

e) I - Acolhimento; II - Ambiência; III - Gestão Participativa e Cogestão ; IV - Clinica 

compartilhada. 

 

6. O direito à saúde foi garantido na Constituição Federal de 1988, tornando o acesso à saúde 

universal, de modo que todo cidadão tem direito às ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, sendo efetivado pelas Leis Orgânicas da Saúde 8.080 e 8.142 de 1990. 

Sobre os princípios do SUS, analise as afirmativas: 

I – São considerados princípios fundamentais: a universalidade, a verticalidade e a autonomia 

dos indivíduos. 

II – São considerados princípios organizativos: a descentralização, a regionalização e 

hierarquização e o controle social. 

III – O princípio do controle social é expresso pelos conselhos e conferências de saúde. 

IV- O princípio da equidade refere-se ao entendimento que todo cidadão é igual perante o SUS, 

sem qualquer tipo de desigualdade. 

V – O princípio da descentralização busca determinar um controle único do SUS, por meio do 

Ministério da Saúde.  

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

a) II e III. 

b) I e V. 

c) I, IV e V. 

d) II, III e IV. 

e) II, III e V. 



 

7. O Pacto pela Vida de 2008, publicado pela Portaria nº 325, de 21 de Fevereiro de 2008 é 

renovado anualmente, pois consiste no compromisso entre os gestores do SUS em torno de 

prioridades estabelecidas por meio de metas unificadas de indicadores de saúde entre União, 

Distrito Federal, Estados e Municípios. Dentre as prioridades estão, EXCETO:  

 

a) Fortalecimento da atenção básica. 

b) Redução da mortalidade infantil e materna. 

c) Fortalecimento da vigilância sanitária e ambiental. 

d) Atenção integral às pessoas em situação ou risco de violência. 

e) Fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de saúde às pessoas com deficiência. 

 

8. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) são equipes multiprofissionais, compostas 

por profissionais de diferentes profissões ou especialidades, que devem atuar de maneira 

integrada e apoiando os profissionais das equipes de Saúde da Família e das equipes de 

Atenção Básica para populações específicas, compartilhando práticas e saberes em saúde 

com as equipes de referência apoiadas, buscando auxiliá-las no manejo ou resolução de 

problemas clínicos e sanitários, bem como agregando práticas, na atenção básica, que 

ampliem o seu escopo de ofertas.  

Pode-se AFIRMAR, então, que o NASF:  

I. É uma equipe formada por diferentes profissões e/ou especialidades.  

II. Constitui-se um serviço com unidade física para encaminhamento da equipe de atenção 

básica, de âmbito ambulatorial de especialidades.  

III. Recebe a demanda por negociação e discussão compartilhada com as equipes que apoia, e 

não por meio de encaminhamentos impessoais.  

IV. Deve estar disponível para dar suporte em situações programadas e também imprevistas.  

V. Realiza ações compartilhadas com as equipes de Saúde da Família, o que não significa, 

necessariamente, estarem juntas no mesmo espaço/tempo em todas as ações. 

A alternativa que contem as afirmativas CORRETAS é:  

 

a) I, III e V. 

b) III, IV e V. 

c) II, III e IV.  

d) I, III, IV e V. 

e) Todas as respostas estão corretas. 

 

9. Foi realizado um estudo com 1000 crianças que tiveram diagnóstico de diabetes tipo I, em 

2009, sendo constatado que 60 delas tinham problemas visuais. Estas 1000 crianças foram 

acompanhadas por um período de 10 anos, e mais 100 desenvolveram problemas visuais. 



Considerando esse relato e os conceitos de incidência e prevalência, considere as seguintes 

afirmativas: 

I. A prevalência de problemas visuais entre as crianças diabéticas incluídas no estudo no 

período de 10 anos foi de 160 a cada 1000. 

II. A taxa de incidência de problemas visuais nos 10 anos de acompanhamento do estudo foi 

de 16%. 

III. A incidência é um dos fatores que determinam a prevalência. 

IV. A taxa de prevalência de problemas visuais no início do estudo foi de 6%. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Somente a afirmativa III é verdadeira. 

b) As afirmativas I e III são verdadeiras. 

c) As afirmativas II e IV são verdadeiras. 

d) As afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 

e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

10. Luiza 62 anos é moradora do município de Polis que possui oito mil habitantes. Luiza viaja 

três vezes por semana para um município vizinho para realizar hemodiálise, já que na sua 

cidade não há este serviço. Ela viaja no transporte da prefeitura com outros usuários para esse 

município que possui serviços de especialidades, de média e alta complexidade para realizar 

tratamentos que o município não oferta. 

Analisando o trecho acima com o trajeto percorrido por Luiza, é perceptível a prática de qual 

princípio organizativo e doutrinário do Sistema Único do SUS respectivamente? 

 

a) Regionalização e Integralidade. 

b) Universalidade e Regionalização.  

c) Participação Social e Universalidade. 

d) Equidade e Descentralização. 

e) Descentralização e Controle Social. 

 

11. Fazem parte dos eixos do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), 

EXCETO:  

 

a) O pacto em defesa da vida de 2008.  

b) O envolvimento do cidadão na sua segurança. 

c) A inclusão do tema segurança do paciente no ensino.  

d) O incremento da pesquisa em segurança do paciente. 

e) O estímulo a uma prática assistencial segura.  

 



12. A promoção da cultura de segurança do paciente é uma das estratégias de implementação 

do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), a qual visa o aprendizado e 

aprimoramento organizacional, o engajamento dos profissionais e dos pacientes na prevenção 

de incidentes, com destaque em sistemas seguros, evitando-se os processos de 

responsabilização individual (Portaria n°. 529/2013 MS).  

Nesse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas: 

I - A cultura de segurança é definida como conjunto de valores, atitudes, competências e 

comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, 

substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a 

atenção à saúde.  

 

OPERACIONALIZADA A PARTIR DA 

 

II - Cultura na qual todos os trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos no cuidado e 

gestores, assumem responsabilidade pela sua própria segurança, pela segurança de seus 

colegas, pacientes e familiares; Priorização da segurança do paciente acima de metas 

financeiras e operacionais; Encorajamento e recompensa a identificação, a notificação e a 

resolução dos problemas relacionados à segurança do paciente; A partir da ocorrência de 

incidentes, promove o aprendizado organizacional. 

A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA. 

 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa de como 

fazer da I. 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa de como fazer da I.  

c) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

d) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.  

e) As asserções I e II são proposições falsas. 

 

13. A NR 32 tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de 

medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem 

como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral.  

Nesse contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas: 

 

 

 

 

 

 

 



I - Sempre que houver transferência permanente ou ocasional de um trabalhador para um outro 

posto de trabalho, que implique em mudança de risco, esta deve ser comunicada de imediato 

ao médico coordenador ou responsável pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 

(CEREST). 

 

Dessa forma,  

 

II - O empregador deve assegurar capacitação aos trabalhadores, antes do início das 

atividades e de forma continuada, devendo ser ministrada sempre que ocorra uma mudança 

das condições de exposição dos trabalhadores aos agentes biológicos, durante a jornada de 

trabalho, por profissionais de saúde familiarizados com os riscos inerentes aos agentes 

biológicos. 

A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA. 

 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa de como 

fazer da I. 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa de como fazer da I.  

c) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

d) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.  

e) As asserções I e II são proposições falsas. 

 

14. Para ser realizada uma pesquisa que objetiva analisar os casos notificados de violência 

contra a criança e adolescente, de base documental, coletados diretamente nas fichas de 

notificação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) no setor de vigilância 

epidemiológica de um Município, o pesquisador não precisa apresentar ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP): 

 

a) O Termo de Compromisso de Utilização de Dados (TCUD). 

b) O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

c) A Autorização da vigilância epidemiológica para realização da pesquisa. 

d) O Termo de Responsabilidade do pesquisador. 

e) Por se tratar de pesquisa documental, o projeto não precisa ser aprovado pelo CEP.  

 

15. Segundo a Resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, para ser ética, é 

fundamental em toda pesquisa, EXCETO: 

 

a) Garantir orçamento para remuneração aos participantes da pesquisa mediante Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  



b) Respeitar o participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia, reconhecendo sua 

vulnerabilidade, assegurando sua vontade de contribuir e permanecer, ou não, na pesquisa, 

por intermédio da manifestação expressa, livre e esclarecida. 

c) Ponderar entre riscos e benefícios, tanto conhecidos como potenciais, individuais ou 

coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos. 

d) Garantir que danos previsíveis sejam evitados. 

e) Ter relevância social, o que garante a igual consideração dos interesses envolvidos, não 

perdendo o sentido de sua destinação sócio humanitária. 

 

16. Sobre os riscos e benefícios em uma pesquisa, descrito pela Resolução 466 de 2012 do 

Conselho Nacional de Saúde, é INCORRETO afirmar: 

 

a) Os participantes da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua 

participação na pesquisa, previsto ou não no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), têm direito à indenização, por parte do pesquisador, do patrocinador e das instituições 

envolvidas nas diferentes fases da pesquisa. 

b) São admissíveis pesquisas cujos benefícios a seus participantes forem exclusivamente 

indiretos, desde que consideradas as dimensões físicas, psíquica, moral, intelectual, social, 

cultural ou espiritual desses. 

c) Nas pesquisas na área da saúde, tão logo constatada a superioridade significativa de uma 

intervenção sobre outra(s) comparativa(s), o pesquisador deverá avaliar a necessidade de 

adequar ou suspender o estudo em curso, visando oferecer a todos os benefícios do melhor 

regime. 

d) Não são admissíveis pesquisas envolvendo seres humanos quando o risco se justifica pelo 

benefício esperado, e no caso de pesquisas observacionais da área da saúde, o benefício deve 

ser maior. 

e) O pesquisador responsável, ao perceber qualquer risco ou dano significativos ao participante 

da pesquisa, previstos, ou não, no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, deve 

comunicar o fato, imediatamente, ao Sistema CEP/CONEP, e avaliar, em caráter emergencial, 

a necessidade de adequar ou suspender o estudo. 

 

17. Biossegurança é compreendida como um conjunto de ações com o objetivo de prevenir, 

controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde 

humana, animal e o meio ambiente. Sobre esse tema podemos afirmar que:  

I. A Norma Regulamentadora (NR) nº 32, tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas 

para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos 

serviços de saúde. 

II. O PPRA contribui para Identificação dos riscos biológicos mais prováveis, em função da 

localização geográfica e da característica do serviço de saúde e seus setores. 



III. Em caso de sujidade visível das mãos não é indicado o uso de álcool a 70% mas sim, o uso 

de água e sabão para a higienização das mãos. 

IV. O SARS COV-2 é transmitido principalmente por via respiratória, por meio de aerossóis. 

Dessa forma, é imprescindível que o profissional que atenda casos suspeitos ou confirmados 

higienize as mãos, com água e sabão ou com álcool gel a 70%, antes e após o atendimento. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

a) I e IV. 

b) II e III. 

c) I, II e III. 

d) II, III e IV. 

e) Todas estão corretas. 

 

18. Os princípios da bioética norteiam as práticas, decisões, procedimentos e discussões 

relacionadas aos cuidados em saúde. Analise as afirmações abaixo: 

I – A Beneficência/não maleficência é o primeiro princípio que devemos considerar na nossa 

prática profissional. O benefício (e o não malefício) do paciente e da sociedade sempre foi a 

principal razão do exercício das profissões que envolvem a saúde das pessoas (física ou 

psicológica). 

II - De acordo com o princípio Autonomia, as pessoas têm “liberdade de decisão” sobre sua 

vida. É a capacidade de autodeterminação de uma pessoa, ou seja, o quanto ela pode 

gerenciar sua própria vontade, livre da influência de outras pessoas. 

III – O principio da Justiça se refere à igualdade de tratamento e à justa distribuição das verbas 

do Estado para a saúde, a pesquisa etc. Costumamos acrescentar outro conceito ao de justiça: 

o conceito de equidade que representa dar a cada pessoa o que lhe é devido segundo suas 

necessidades. 

IV – No caso de crianças, em que terão uma tendência em fugir de todo tratamento que julgar 

desconfortável, caberá ao médico da criança decidir o que deverá ser feito, qual tratamento 

será mais adequado, porque o profissional deseja que a saúde da criança se restabeleça e que 

o melhor tratamento seja feito. 

V – No caso de um paciente adulto que tem uma doença que exige a prescrição de 

medicamentos e se recusa de tomar os remédios, o profissional não pode alegar que “o 

paciente é adulto, sua autonomia deve ser respeitada e por isso ele faz o que ele quiser”. Ao 

contrário, o profissional deverá se esforçar ao máximo para explicar ao paciente a importância 

do medicamento, afinal o princípio da beneficência (e não o da autonomia) deve ser respeitado 

em primeiro lugar. 

Assinale a alternativa que contém as afirmações CORRETAS: 

 

a) I, III e IV. 

b) I, II e V. 



c) II, III e IV. 

d) I, III, IV e V. 

e) I, II, III e V.  

 

19. O Art. 8º da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 63 de 2011 da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA) descreve que os serviços de saúde devem estabelecer 

estratégias e ações voltadas para Segurança do Paciente, a fim de estabelecer requisitos de 

Boas Práticas para funcionamento de serviços de saúde, fundamentados na qualificação, na 

humanização da atenção e gestão, e na redução e controle de riscos aos usuários e meio 

ambiente. Diante dessa RDC, analise as afirmativas apresentadas: 

I. Mecanismos para a prevenção de úlceras por pressão. 

II. Mecanismos para garantir segurança cirúrgica. 

III. Mecanismos para prevenção de quedas dos pacientes. 

IV. Ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionados à assistência à saúde. 

V. Orientações para estimular a participação do paciente na assistência prestada. 

Assinale a alternativa que contempla as afirmativas CORRETAS com as estratégias e ações 

voltadas à segurança do paciente definidas na RDC nº 63 de 2011: 

 

a) II e V. 

b) I, II e IV. 

c) II, III e V. 

d) III, IV e V.  

e) Todas estão corretas.  

 

20. A Bioética objetiva facilitar o enfrentamento de questões éticas e bioéticas que surgem no 

decorrer da vida profissional. Sem seus princípios básicos, o enfrentamento de um dilema ético 

se torna difícil. Dessa forma, não é um princípio da bioética: 

 

a) Beneficência. 

b) Justiça. 

c) Autonomia. 

d) Jurisprudência. 

e) Não Maleficência. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21. A Fiocruz produz diversos medicamentos no Instituto de Tecnologia em Fármacos 

(Farmanguinhos), e possui desde 2004 um centro que realiza testes de segurança 

farmacêutica. Desde a fundação do laboratório, já foram testados mais de 100 medicamentos 

(PORTAL FIOCRUZ, 2014). A respeito dos testes farmacêuticos, marque a alternativa 

CORRETA. 

 

a) A equivalência farmacêutica é realizada através de ensaios de biodisponibilidade, 

comparando-se o medicamento teste com o medicamento referência, com desenho 

experimental definido. 

b) Apenas o teste de bioequivalência comprova que medicamentos genéricos e referência 

podem ser intercambiáveis. 

c) O teste de bioequivalência é um teste in vitro que avalia o teor do princípio ativo, as 

características físicas e o perfil de dissolução de uma formulação em meios aquosos.  

d) A intercambialidade, ou seja, a segura substituição do medicamento de referência pelo seu 

genérico é assegurada por testes de equivalência terapêutica, que incluem comparação in 

vitro, através dos estudos de equivalência farmacêutica e in vivo, com os estudos de 

bioequivalência apresentados à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).  

e) O teste de equivalência comprova que medicamentos genéricos e referência apresentam a 

mesma eficácia.  

 

22. A Farmacocinética avalia os efeitos que o corpo faz com o fármaco, dentre eles, os 

processos de absorção, distribuição, metabolismo e excreção. O conhecimento dos princípios 

farmacocinéticos é importante para ajustar a posologia com mais precisão e rapidez. Em 

relação ao assunto, analise as assertivas abaixo: 

I. Absorção é a transferência de um fármaco do seu local de administração para a 

corrente sanguínea. A velocidade e a eficiência da absorção dependem do ambiente 

onde o fármaco é absorvido, das suas características químicas e da via de 

administração.  

II. Drogas lipossolúveis precisam passar por um processo denominado biotransformação 

onde há a inativação do fármaco, alteração na sua estrutura e polaridade para facilitar 

a excreção.  

III. Drogas lipossolúveis possuem maior capacidade de excreção, pois não tendem a ser 

reabsorvidas nos néfrons, não sendo necessário que haja um processo de 

biotransformação para sua excreção.  

 

PROVA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE - FARMÁCIA 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 



IV. Quanto maior o fluxo sanguíneo mais lentamente a droga aparece nos líquidos 

intersticiais desse tecido.  

V. Fármacos que se ligam fortemente a proteínas plasmáticas são excretados mais 

rapidamente.  

As assertivas CORRETAS são: 

 

a) I e II 

b) I, III e IV 

c) II, IV e V 

d) I, III e V 

e) IV e V 

 

23. A farmacodinâmica estuda os efeitos bioquímicos, fisiológicos e moleculares dos fármacos 

no corpo e diz respeito à ligação ao receptor (incluindo a sensibilidade do receptor), aos efeitos 

pós-receptor e às interações químicas. A respeito desse assunto, assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

a) Fármacos inespecíficos apresentam como pré-requisito uma relação definida entre sua 

estrutura e a atividade exercida, fazendo com que drogas de estrutura similar possam exercer 

atividade semelhante.  

b) Fármacos específicos precisam de altas concentrações para serem extremamente efetivos.  

c) O aumento da dose de um fármaco pode afetar receptores diferentes dos receptores alvos, 

culminando em efeitos colaterais.  

d) Dose letal 50 % (DL50) é a dose de medicamento capaz de gerar efeito terapêutico em 50% 

de uma população, estando dentro da margem de segurança.  

e) Dose efetiva 50% (DE50) é a dose de medicamento capaz de gerar efeito terapêutico em 

50% de uma população, sendo considerada uma dose tóxica. 

 

24. Em relação à Farmacovigilância, identifique as alternativas VERDADEIRAS (V) E AS 

FALSAS (F). 

( ) Um dos principais métodos utilizados pela farmacovigilância para identificação de 

reações adversas, raras ou não, é a notificação espontânea ou voluntária, de suspeitas de 

reações adversas a medicamentos. A notificação é encaminhada às agências que regulam o 

setor farmacêutico em cada país. 

( ) Entre as limitações do método de notificação voluntária estão a subnotificação e a 

descrição seletiva de reações produzidas por produtos mais conhecidos, como causa de 

determinadas reações adversas. 

( ) A notificação voluntária das reações adversas, embora de grande importância, dificulta 

o cálculo da incidência das reações adversas, uma vez que geralmente faltam dados sobre o 

número de pessoas expostas ao produto. 

https://www.msdmanuals.com/pt-pt/profissional/farmacologia-cl%C3%ADnica/farmacodin%C3%A2mica/intera%C3%A7%C3%B5es-f%C3%A1rmaco-receptor
https://www.msdmanuals.com/pt-pt/profissional/farmacologia-cl%C3%ADnica/farmacodin%C3%A2mica/intera%C3%A7%C3%B5es-qu%C3%ADmicas


( ) Além das reações adversas a medicamentos, são questões relevantes para a 

Farmacovigilância: as interações com outros fármacos e alimentos gerando efeitos adversos, a 

notificação de casos de intoxicação por produtos farmacêuticos e desvios da qualidade. No 

entanto, não é seu objetivo abranger o uso de fármacos para indicações não aprovadas, erros 

de administração de medicamento, abuso e uso errôneo de produtos. 

( ) Dados gerados pela farmacovigilância podem resultar em ações como a modificação da 

bula, alertas terapêuticos, retirada de lotes do mercado e cancelamento do registro do produto 

ou da empresa. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, de cima para baixo: 

 

a) V, V, V, F, V 

b) V, V, F, F, V 

c) F, V, F, V, F 

d) F, F, V, V, F 

e) V, F, F, V, V 

 

25. O armazenamento e a distribuição dos medicamentos são etapas da cadeia logística para 

administrar o fluxo de medicamentos, atividades que fazem parte do ciclo da assistência 

farmacêutica. Na prática, existem quatro tipos de sistemas de distribuição de medicamentos. 

Em relação ao sistema de distribuição coletivo, podemos afirmar como vantagens:  

 

a) Aumento do estoque satélite. 

b) Acondicionamento de medicação perto do paciente. 

c) Participação direta do farmacêutico. 

d) Redução do número de solicitações e devoluções. 

e) Redução potencial de erros de medicação. 

 

26. Os medicamentos tem importância vital no tratamento da maioria das doenças, portanto é 

necessário que o hospital mantenha um adequado sistema de distribuição, buscando assim 

garantir que o paciente receba o(s) medicamento(s) de acordo com a prescrição médica. Nos 

anos 60, farmacêuticos hospitalares apresentaram um novo sistema: a Dose Unitária, que 

vêm sendo utilizado com êxito nos países da América do Norte e Europa (RIBEIRO, 1993). 

Analise as alternativas abaixo e assinale a ÚNICA INCORRETA:  

 

a) A implantação do sistema de dispensação de medicamentos por dose unitária atende, com 

mais eficiência, a demanda, as peculiaridades das prescrições e necessidade dos pacientes, 

auxiliando na garantia da segurança do paciente. 

b) Para o preparo de dose unitária é necessário preservar as características de qualidade e 

rastreabilidade do medicamento. 



c) No caso de preparação de dose unitária por adequação, subdivisão ou transformação da 

forma farmacêutica, quando não houver recomendação do fabricante, o período de uso deve 

ser o mesmo das preparações extemporâneas. 

d) Preparação extemporânea é toda preparação para uso em até 24 horas após sua 

manipulação, sob prescrição médica, com formulação individualizada. 

e) O prazo de validade para fracionamento de medicamentos sem rompimento da embalagem 

primária deve ser o determinado pelo fabricante. Para fracionamentos de medicamentos onde 

há o rompimento da embalagem primária, o prazo de validade será, quando não houver 

recomendação específica do fabricante, de no máximo 25% do tempo remanescente constante 

na embalagem original. 

 

27. A Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e serviços de Saúde (Sbrafh) está 

completando 25 anos e têm como missão representar os farmacêuticos hospitalares e em 

serviços de saúde, buscando seu reconhecimento social, através do estímulo a qualificação 

profissional e ações de articulação política, junto a sociedade e equipe multidisciplinar em 

saúde (SBRAFH, 2020). Em relação à Farmácia Hospitalar, considere as seguintes afirmações 

e selecione a opção CORRETA: 

I. A Farmácia Hospitalar é uma unidade clínica, administrativa e econômica, dirigida por 

farmacêutico, ligada hierarquicamente à direção do hospital e integrada funcionalmente 

com as demais unidades administrativas e de assistência ao paciente. 

II. O principal objetivo da Farmácia Hospitalar é garantir o abastecimento, dispensação, 

acesso, controle, rastreabilidade e uso racional de medicamentos e de outras 

tecnologias em saúde. 

III. Otimizar a relação entre custo, benefício e risco das tecnologias e processos 

assistenciais são atributos pertinentes ao serviço de Farmácia Hospitalar. 

IV. No campo de atuação clínica, o foco da Farmácia Hospitalar e de Serviços de Saúde 

deve estar no paciente e no atendimento de suas necessidades. O medicamento e os 

produtos para a saúde devem ser compreendidos como instrumentos, estando o 

farmacêutico hospitalar envolvido em todas as fases da terapia medicamentosa. 

 

a) I, III e IV  

b) I, II, III e IV 

c) Apenas II 

d) II e III  

e) I e IV 

 

28. A.S.S., 2 anos, 12 kg, foi internada em um hospital por suspeita de COVID-19, pois 

apresentava dor de garganta, tosse seca, dor no corpo e picos febris. Foi prescrito Azitromicina 

na dose de 30mg/kg/dia a ser administrada em dose única por 5 dias. O frasco disponível na 

farmácia do hospital tem 200mg/5mL e um volume total de 15mL. Quantos frascos devem ser 



dispensados para o tratamento completo da paciente? 

 

 

a) 3 frascos 

b) 5 frascos 

c) 2 frascos 

d) 6 frascos 

e) 4 frascos 

 

29. No ciclo da Assistência Farmacêutica, a seleção constitui o ponto de partida, sendo, 

portanto, uma atividade fundamental. É um processo dinâmico e participativo, que precisa ser 

bem articulado e envolver um número representativo de profissionais da área da saúde. 

Assinale a alternativa CORRETA sobre esse assunto: 

 

a) Deve-se manter na lista de medicamentos padronizados apenas um medicamento para cada 

ação farmacológica definida. 

b) Deve-se impedir a inclusão de medicamentos que interajam com alimentos. 

c) Considerando medicamentos de mesma indicação e eficácia, além da menor toxicidade 

relativa, deve-se levar em consideração a comodidade posológica.  

d) O menor custo do tratamento/dia e o menor custo da duração idônea do tratamento são os 

fatores determinantes na seleção dos medicamentos. 

e) Deve-se optar por somente um tipo de forma farmacêutica, de preferência de liberação 

controlada ou injetáveis, para facilitar o controle. 

 

30. A Farmacotécnica hospitalar é um setor da farmácia hospitalar que contribui 

significativamente na qualidade do serviço prestado ao paciente, além de poder gerar 

economia para o hospital, evitando o desperdício. A respeito desse assunto, julgue os itens 

abaixo e assinale a alternativa CORRETA: 

I. A Sala Classificada ou Sala Limpa é uma sala com controle ambiental definido em 

termos de contaminação por partículas viáveis e não viáveis, com controle de umidade, 

temperatura e pressão projetada e utilizada de forma a reduzir a introdução, a geração 

e a retenção de contaminantes em seu interior.  

II. A manipulação de medicamentos injetáveis (estéreis) só pode ser realizada pelo 

farmacêutico. 

III. Para manipulação de medicamentos citostáticos é necessário que o serviço possua 

salas de manipulação exclusivas para tal finalidade, dotadas de antecâmara.  

IV. O Fracionamento é o procedimento que integra a dispensação de medicamentos na 

forma fracionada efetuado sob a supervisão e responsabilidade de profissional 

farmacêutico habilitado, para atender à prescrição.  

 

https://asmontec.com.br/


a) I, III e IV estão corretas. 

b) Somente I está correta. 

c) Todas estão corretas. 

d) II e III estão corretas. 

e) I e IV estão corretas. 

 

31. Os antimicrobianos são uma das principais drogas utilizadas em hospitais, porém seu uso 

indiscriminado e por tempo prolongado é um dos principais fatores envolvidos no surgimento 

de bactérias multirresistentes, com aumento da incidência em todos continentes. Em relação 

aos seus conhecimentos sobre Antibioticoterapia empírica, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Neste tipo de tratamento o médico espera pela identificação da bactéria causadora 

da infecção, para a prescrição do antimicrobiano mais adequado. 

b) Consiste na utilização de um bacteriostático, até que seja feito a identificação do 

microrganismo, e assim seguir com a terapia correta. 

c) É a utilização de um antibiótico de espectro reduzido, para evitar resistência antimicrobiana. 

d) É a utilização de um antibiótico especifico para bactérias Gram negativas (BGN), pois são as 

mais frequentes em infecções comunitárias.  

e) Consiste na utilização de um antibiótico de amplo espectro, ou seja, que atue em      

bactérias Gram positivas (BGP) e Gram negativas (BGN). 

 

32. A Hipertensão Arterial é uma doença crônica que apresenta elevado custo médico-social, 

pois é um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares. A participação do farmacêutico na equipe multiprofissional tem sido 

consolidada, e a sua proximidade da comunidade reforça a implementação de projetos no 

combate à hipertensão, tendo como local de realização a própria farmácia e a aplicação de 

uma nova prática: a Atenção Farmacêutica (RENOVATO; TRINDADE, 2004). Sobre esse 

assunto, avalie as seguintes afirmações: 

I. Muitos pacientes hipertensos subestimam a importância do tratamento, podendo 

desenvolver ao longo do tempo insuficiência renal crônica. 

II. Em relação à farmacoterapia da hipertensão, podemos ressaltar as medicações 

Propranolol e Atenolol, que promovem redução da pressão arterial pela diminuição do 

débito cardíaco. 

III. Os beta-bloqueadores não podem ser utilizados por pacientes com insuficiência 

cardíaca. 

IV. Em gestantes hipertensas, o farmacêutico deve sugerir ao médico medicações que não 

apresentem efeito teratogênico, como a Losartana. 

 

Assinale a alternativa que traz as CORRETAS: 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Infec%C3%A7%C3%A3o


a) II e III 

b) I e II 

c) I, II e IV 

d) Apenas I 

e) III e IV 

 

33. A epilepsia é uma condição neurológica bastante comum, acometendo aproximadamente 

uma em cada 100 pessoas. Em crianças, por exemplo, é comum a ocorrência de crises de 

ausência, caracterizadas por uma breve parada da atividade que a criança estava fazendo, às 

vezes associadas a piscamentos ou movimentos automáticos das mãos (CABOCLO, 2019). 

Através de seus conhecimentos sobre o tratamento da epilepsia marque a alternativa 

CORRETA: 

 

a) O fenobarbital é amplamente recomendado para o tratamento crônico da epilepsia. 

b) Entre os principais efeitos colaterais apresentados pelo fenobarbital estão a hiperplasia 

gengival, sonolência, náuseas, vômitos, hipocalcemia, dermatites e hepatite.  

c) O valproato é eficaz em muitas formas de epilepsia, porém não apresenta melhora em crises 

de ausência. 

d) O tratamento com os fármacos antiepilépticos não deve ser interrompido abruptamente, pois 

este fato possivelmente pode levar ao aumento na frequência de crises.  

e) Os antiepiléticos atuam somente através da inibição da ação dos canais de sódio.  

 

34. Os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) encontram-se entre os medicamentos mais 

prescritos em todo o mundo, utilizados principalmente no tratamento da inflamação, dor e 

edema. A aspirina é o AINE mais antigo e amplamente estudado, porém é considerado 

separadamente dos demais, por seu uso predominante no tratamento das doenças 

cardiovasculares e cerebrovasculares, em doses baixas (BATLOUNI, 2010). Baseado nos seus 

conhecimentos sobre os AINEs, analise as afirmativas abaixo e assinale com 

V (VERDADEIRO) ou com F (FALSO). 

( ) Os AINEs interferem pouco na produção de outros mediadores da inflamação.  

( ) Além da via das ciclooxigenases, os AINEs atuam também sobre as vias das 

lipoxigenases, suprimindo a produção de leucotrienos.  

( ) A cicloxigenase-1 se encontra amplamente distribuída no organismo, enquanto que a 

cicloxigenase-2 está presente em maior quantidade durante estímulos inflamatórios.  

( ) O Naproxeno é um exemplo de AINE que possui tempo de meia vida menor, 

apresentando efeito mais rápido.  

( ) Sangramento do trato gastrointestinal, dispepsia e reações cutâneas são alguns dos 

efeitos adversos dos AINEs.  

 

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:  



 

a) V, F, V, F, V 

b) F, V, F, V, F 

c) V, V, V, F, V 

d) F, F, V, V, F 

e) V, F, F, F, V 

  

35. O envelhecimento da população é um fenômeno mundial. As doenças crônicas 

relacionadas com a idade, geralmente requerem o uso de múltiplas drogas, uma condição 

conhecida como polifarmácia. Essa prática favorece o surgimento de interações 

medicamentosas (IM), reações adversas a medicamentos (RAM), efeitos colaterais, 

hospitalizações mais longas, doenças iatrogênicas e também podem conduzir a complicações 

que induzem à morte do paciente (RODRIGUES e OLIVEIRA, 2016). Sobre IM e RAM, é 

CORRETO apenas o que se afirma em: 

I. As interações medicamentosas são indesejáveis, pois sempre resultarão em efeitos 

adversos ou falha terapêutica.  

II. As interações fármaco-fármaco podem ser farmacodinâmicas, quando um fármaco 

modifica a sensibilidade ou a resposta dos tecidos a outro fármaco, ou 

farmacocinéticas, quando um fármaco modifica a absorção, a distribuição, a ligação às 

proteínas, a biotransformação ou a excreção de outro fármaco. 

III. RAM do tipo A é um efeito nocivo do medicamento cujo aumento da incidência está 

relacionado a tratamentos prolongados (efeito cumulativo do fármaco), como a 

insuficiência renal pelo uso de analgésicos ou o tromboembolismo com 

anticoncepcionais.  

IV. Uma RAM do tipo B, como a hipersensibilidade à penicilina, é um efeito inesperado e 

anormal, dose-independente, raro, que ocasiona maior morbidade e mortalidade, e cujo 

mecanismo da reação é pouco descrito ou desconhecido. 

V. RAM do tipo C é dose-dependente, comum (principalmente em idosos), relacionada a 

um efeito farmacológico da droga aumentado, com mecanismo de ação descrito, como 

a hemorragia ocasionada pelo uso de anticoagulantes.  

 

a) I, II e IV 

b) III, IV e V 

c) II e IV 

d) I e II 

e) III e V 

 

36. A Farmácia Clínica teve início no âmbito hospitalar, nos Estados Unidos, a partir da década 

de sessenta. Atualmente incorpora a filosofia do Pharmaceutical Care (Atenção Farmacêutica) 



e, como tal, expande-se a todos os níveis de atenção à saúde. Acerca do serviço de farmácia 

clínica hospitalar, assinale a alternativa CORRETA: 

 

 

a) O principal objetivo deste serviço é otimizar os resultados da farmacoterapia e reduzir os 

eventos adversos relacionados ao uso de medicamentos. 

b) Não é recomendado que os farmacêuticos realizem consulta no leito do paciente. A 

atividade mais adequada aos hospitais é a análise de prescrição na farmácia. 

c) A Farmácia clínica é uma atividade com caráter multiprofissional focada na dispensação e 

gestão do uso de medicamentos. 

d) A conciliação medicamentosa não pode ser realizada pelo farmacêutico clínico na admissão 

do paciente no hospital, somente na alta hospitalar. 

e) A principal atribuição do farmacêutico clínico hospitalar é otimizar a farmacoterapia dos 

pacientes em uso de antimicrobianos. 

  

37. O emprego de opioide de maneira correta e monitorada, em curto e longo prazo, ainda é 

um desafio ao profissional de saúde. Aproximadamente 90% dos pacientes com dor crônica 

recebem opioides. Apesar disso, o emprego de opioides é limitado por diversos efeitos 

adversos que facilitam a interrupção do uso desses agentes, além de provocarem abuso e 

dependência física (Kraychete et al., 2014). Com relação a esta classe de substâncias, a 

alternativa CORRETA é: 

 

a) Os efeitos mais importantes dos opióides são mediados por três principais famílias de 

receptores, designados pelas letras gregas μ (mu),  κ (kappa) e δ (delta), que são ligados 

através da quinase C.  

b) Os agentes opioides podem ser administrados por via oral, por injeção ou por via intratecal 

para produzir analgesia, com efeitos colaterais ilimitados.  

c) A codeína tem ação analgésica superior à da morfina.  

d) A heroína e a loperamida não apresentam efeito analgésico. 

e) A metadona, um analgésico de ação central, é muito utilizada em tratamento de 

desintoxicação (abuso) de opioides.  

 

38. Os antimicrobianos correspondem a uma classe de fármacos consumida frequentemente 

em hospitais e na comunidade. Entretanto, são os únicos agentes farmacológicos que não 

afetam somente aos pacientes que os utilizam, mas também interferem de forma significativa 

no ambiente hospitalar por alteração da ecologia microbiana. O conhecimento dos princípios 

gerais que norteiam o uso de antimicrobianos, assim como das propriedades e características 

básicas dos antimicrobianos disponíveis, é essencial para uma escolha terapêutica adequada 

(ANVISA, 2020). Abaixo são feitas algumas afirmativas sobre os antimicrobianos, analise-as e 

assinale a alternativa que traz as CORRETAS: 



I. Os antibióticos β-lactâmicos são formados pelos carbapenemos, penicilinas, 

cefalosporinas e monobactamos. Sua principal característica é possuir um anel β-

lactâmico em sua estrutura química, o qual determina o mecanismo de ação.  

II. As β-lactamases são enzimas produzidas por algumas bactérias Gram positivas, sendo 

responsáveis por sua resistência à antibióticos β-lactâmicos, os quais atuam inibindo a 

última etapa da biossíntese da parede celular bacteriana, a síntese de peptídeoglicano. 

III. As cefalosporinas são divididas em três gerações, onde a primeira geração possui uma 

boa atividade contra bacilos Gram negativos.  

IV. As cefalosporinas de segunda geração apresentam maior atividade contra bacilos 

Gram negativos, porém não possuem atividade sobre Gram positivos.  

V. As tetraciclinas são antibióticos bacteriostáticos de amplo espectro e devem ser 

administrados principalmente com leite e derivados para ter melhor absorção e diminuir 

a irritação gástrica. 

 

a) I e II 

b) III e IV 

c) II e III 

d) I, II, III e IV 

e) IV e V 

 

39. As plantas medicinais Digitalis purpurea L. (dedaleira) e Digitalis lanata Ehrh. (digital-de-

flor-amarela), ambas da família Scrophulariaceae, fornecem cerca de 90% da produção total 

dos heterosídeos cardioativos que são obtidos exclusivamente de fontes naturais. Os principais 

heterosídeos cardioativos encontrados nas folhas dessas espécies são: digoxina, digitoxina, 

gitoxina e gitaloxina. Essas espécies não apresentam uso popular, sendo consideradas 

venenosas ou tóxicas, justamente pela presença dessa classe de substâncias (SIMÕES et al., 

2017). Sobre a digoxina, assinale alternativa CORRETA: 

 

a) Fármaco pertencente à classe dos glicosídeos cardiotônicos indicado para tratamento de 

taquicardias ventriculares.  

b) A digoxina é um fármaco cardiotônico com uma ampla faixa terapêutica, não sendo 

necessária monitorização terapêutica e farmacológica. 

c) Fármaco que exibe ação inotrópica positiva, com baixo índice terapêutico e que inibe a 

enzima adenosina trifosfatase.  

d) A potência da digoxina é aumentada quando a concentração de potássio extracelular é alta. 

e) A hipercalemia induzida pelos inibidores da ECA pode aumentar os efeitos da digoxina, 

causando uma intoxicação digitálica.  

 

40. No Brasil, as doenças cardiovasculares são responsáveis por mais de 250.000 mortes por 

ano, e a hipertensão arterial sistêmica (HAS) participa de quase metade delas. Na população 



idosa, sua prevalência varia de 52% a 63%, o que permite identificar a HAS como um problema 

de saúde pública, conferindo ao paciente um alto risco cardiovascular.
 
Diversas classes de anti-

hipertensivos já demonstraram reduzir o risco cardiovascular, como os diuréticos, que são 

considerados a classe de fármacos anti-hipertensivos mais utilizados, em virtude da sua 

eficácia terapêutica e baixo custo (LONGO et al., 2011). 

Abaixo, são feitas algumas afirmativas sobre os diuréticos. Analise-as e assinale a alternativa 

com as CORRETAS. 

I. O mecanismo de ação anti-hipertensiva dos diuréticos inicialmente ocorre pelo efeito 

de eliminação de líquidos e sal pela urina. Após 4 a 6 semanas, ocorre redução da 

resistência dos vasos sanguíneos.  

II. Como anti-hipertensivos, são preferidos os diuréticos de alça (furosemida), porque já 

previnem a insuficiência renal e a insuficiência cardíaca quando se verifica retenção de 

líquidos. 

III. Quando há o uso de diuréticos tiazídicos, como a hidroclorotiazida, por indivíduos com 

diabetes, o farmacêutico deve ficar atento com relação à possibilidade de elevação dos 

níveis glicêmicos.  

IV. A angiotensina II é um importante regulador da função cardiovascular. A capacidade de 

reduzir os níveis de angiotensina II com inibidores da Enzima Conversora da 

Angiotensina II (ECA), como o Captopril, representa um importante avanço no 

tratamento da hipertensão.  

 

a) II e IV 

b) I, III e IV 

c) I e III 

d) II e III 

e) I, II e IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


