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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 duração da prova 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) Não copie as respostas para comparar com o resultado, pois a ordem das 

alternativas publicadas poderá ser diferente da apresentada neste caderno de 
provas. 

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. 
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 QUESTÕES GERAIS 

 
 

1. A higienização das mãos é uma medida de prevenção de transmissão de diversas doenças. 

Estudos apontam que a educação sobre a lavagem das mãos é capaz de reduzir cerca de 20% 

das doenças respiratórias na população em geral. Entre essas doenças, podemos destacar a 

Covid-19, uma vez que as principais formas de sua transmissão ocorrem quando há o contato 

do vírus com olhos, nariz e boca por meio de mãos não lavadas (Tsukuda et al., 2020). A 

técnica de higienização pode ser realizada conforme o objetivo ao qual se destina. A técnica 

cujo objetivo é promover remoção de sujidades, bem como de microrganismos, reduzindo a 

carga microbiana das mãos, com auxílio de um antisséptico, é: 

 

a) Antissepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das mãos. 

b) Fricção das mãos com álcool 96%. 

c) Higienização antisséptica. 

d) Higienização simples. 

 

2. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a COVID-

19 foi caracterizada como pandemia. Diante da situação de emergência, começou uma corrida 

contra o tempo para o desenvolvimento de vacinas eficazes, seguras e economicamente 

viáveis, contra o vírus Sars-CoV-2. Os comitês de ética em pesquisa e os órgãos regulatórios 

adotaram procedimentos mais rápidos de tramitação e analise dos documentos, sem 

comprometimento do rigor ético e científico. 

Considerando o contexto apresentado, e as normas para as pesquisas científicas com seres 

humanos, analise as afirmativas abaixo e assinale a sequência correta com V (VERDADEIRO) 

e F (FALSO) : 

  

(  ) O experimento com seres humanos deve ser tal que produza resultados vantajosos para a 

sociedade, mesmo que possam trazer prejuízos individuais. 

(  ) Deverá ser explicado ao sujeito de pesquisa, a natureza, duração e o propósito do 

experimento, bem como os métodos, as inconveniências e os riscos esperados, pois apesar de 

livre e esclarecido, o consentimento formal é irrevogável. 

(  ) Pelo princípio da não-maleficência, a utilização de seres humanos, sem o devido cuidado e 

atenção, não justificam a busca pela cura da COVID-19. 



 

(  ) O pesquisador é impedido de suspender os procedimentos experimentais, em qualquer 

etapa, sendo responsabilizado no caso de prejuízos financeiros aos patrocinadores do 

experimento. 

( ) Pesquisas envolvendo seres humanos devem ser submetidas à apreciação do Sistema 

CEP/CONEP, que, ao analisar e decidir, se torna corresponsável por garantir a proteção dos 

participantes. 

 

a) V, V, V, F, F 

b) F, F, V, F, V 

c) F, V, V, F, F 

d) V, F, F, V, V 

 

3. Em setembro de 2015 foi lançada, na Assembleia Geral da ONU, a Agenda 2030 que 

estabeleceu metas a serem cumpridas, nos 15 anos seguintes, em relação ao desenvolvimento 

sustentável. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.  

 

a) Todos os objetivos têm metas comuns pois se referem ao desenvolvimento sustentável a ser 

alcançado até o ano de 2030. 

b) O plano indica 20 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a serem atingidos pelos 

países signatários. 

c) Os ODS são integrados e mesclam as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a 

econômica, a social e a ambiental. 

d) A ONU define desenvolvimento sustentável como aquele que consegue atender às 

necessidades da geração atual, mesmo comprometendo a existência das gerações futuras.  

 

4. O cenário moderno e competitivo dos sistemas de prestação de cuidados de saúde 

contrapõe-se às suas demandas ascendentes e aos recursos nem sempre suficientes. A 

preocupação com a segurança do paciente, importante dimensão da qualidade do cuidado de 

saúde, constitui atualmente tema de relevância crescente entre pesquisadores do todo o 

mundo. Em relação ao tema Segurança do Paciente, analise as proposições abaixo e assinale 

a alternativa que traz as CORRETAS: 

I. Segurança do paciente: redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano 

desnecessário associado ao cuidado de saúde. 

II. Incidente/Near miss: Incidente que atingiu o paciente, mas não causou dano  

III. Evento adverso: Incidente que resulta em dano ao paciente. 

IV. O modelo do queijo Suíço é um modelo explicativo que permite compreender qual foi o 

profissional envolvido no cuidado responsável pela falha.   

 

a) I, III e IV. 

b) I, II e IV. 



 

c) I e III. 

d) I e IV. 

 

5. A Política Nacional de Atenção Básica – PNAB é uma política pública de saúde, de extrema 

importância, possui várias características e diretrizes. Analise as afirmativas abaixo:  

 

1. As pessoas precisam ser capacitadas a realizar seu autocuidado, pois são corresponsáveis 

pela sua saúde e bem estar. 

2. A vivência na comunidade tem pouca influência no sentido das ações em saúde, sendo o 

atendimento de qualidade o principal fator junto à comunidade. 

3. O estímulo à participação da comunidade no controle social é importante, porém com pouco 

significado nas atividades de uma equipe da Estratégia de Saúde da Família.   

4. O modelo interdisciplinar, que é o trabalho em equipe, visa a integração de vários 

profissionais e fazem em conjunto a gestão dos problemas de saúde levantados na 

comunidade ou território. 

Considerando as afirmativas acima, assinale a alternativa correta com a sequência de V 

(VERDADEIRO) e F (FALSO) : 

 

a) F, F, V, F  

b) V, V, V, F 

c) V, F, F, V 

d) F, V, F, V 

 

6.  O modelo de hierarquização e o trânsito do paciente dentro do sistema, visam garantir ao 

usuário o acesso integral aos serviços do Sistema Único de Saúde. Analise as afirmativas 

abaixo e assinale a alternativa CORRETA.  

 

a) O trânsito do usuário de um nível de maior para um de menor complexidade é chamado de 

Referência e, de um nível de menor para um de maior complexidade é chamado de Contra 

referência. 

b) O sistema de referência e contra referência, permite o acesso aos serviços do SUS, desde o 

mais simples até o mais complexo, de acordo com as reais necessidades do tratamento e 

otimizando recursos. 

c) A referência e contra referência no SUS representam os níveis de atenção e complexidade 

do sistema de saúde no atendimento ao usuário, respectivamente. 

d) A hierarquização garante a resolução da maior parte dos problemas de saúde da população 

ainda na atenção básica, sem a responsabilidade direta com os casos encaminhados a outros 

níveis da assistência. 

 

 



 

7. A Norma Regulamentadora 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. Analise os itens abaixo referente às medidas de proteção estabelecidas pela 

norma, e assinale a alternativa com a sequência CORRETA, DE CIMA PARA BAIXO : 

( ) A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, 

programa de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO. 

( ) Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem 

utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. 

( ) Os trabalhadores devem deixar o local de trabalho com as vestimentas utilizadas em 

suas atividades laborais para facilitar a sua identificação e higienização domiciliar. 

( ) Todo local onde exista a possibilidade de exposição a agente biológico deve ter 

lavatório exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha 

descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual. 

( ) O uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos. 

( ) Em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, com ou sem 

afastamento do trabalhador, deve ser emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). 

 

a) V, V, F, V, F, V. 

b) F, F, F, V, V, V. 

c) V, F, V, F, V, F. 

d) V, F, V, F, F, F. 

 

8. A abordagem familiar é uma ferramenta utilizada na prática dos profissionais de saúde 

envolvidos com as famílias e a comunidade, principalmente na Atenção Básica, para avaliar o 

contexto familiar e a influência deste no processo de saúde-doença dos usuários. Vários 

instrumentos de avaliação podem ser utilizados nessa dinâmica. Sobre essa abordagem, 

assinale a afirmativa CORRETA:  

 

a) PRACTICE é um método canadense de abordagem familiar que é pouco utilizado no Brasil 

por questões políticas e devido ao contraste de realidades entre os dois países. 

b) O ciclo de vida familiar é um dos instrumentos utilizados para a avaliação da dinâmica de 

uma determinada família e permite identificar momentos de crises familiares, possibilitando 

auxilio para que a família consiga atender as demandas das diferentes fases da vida de seus 

membros. 

c) O Genograma é uma ferramenta gráfica muito utilizada para representar o conhecimento 

sobre as famílias, abordando dados apenas da geração em questão (sujeito alvo) e a interação 

dessa família com a comunidade em que está inserida. 



 

d) O APGAR Familiar é uma ferramenta que apresenta, de modo sucinto e universal, a 

representação de um grupo familiar, utilizando símbolos padrões, representando toda a família 

e os problemas levantados. 

 

9. Analise o texto a seguir: 

“É um conjunto de reformas institucionais do SUS pactuado entre as três esferas de gestão 

(União, Estados e Municípios) com o objetivo de promover inovações nos processos e 

instrumentos de gestão, visando alcançar maior eficiência e qualidade das respostas do 

Sistema Único de Saúde (SUS)”. Essa definição é referente ao: 

 

a) Pacto pela vida 

b) Pacto pela saúde 

c) Pacto em defesa do SUS 

d) Pacto de gestão do SUS 

 

10. As propostas da Reforma Sanitária, movimento que surgiu no início da década de 1970 e 

pregava mudanças na estrutura da saúde pública no país, resultaram na previsão 

constitucional em 1988, da criação de um sistema de saúde público e gratuito. Quanto aos 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), é CORRETO afirmar:  

 

a) O Controle Social da Saúde, previsto na Constituição Federal de 1988, consiste na 

intervenção do governo, sempre que necessária, nas questões sociais da população. 

b) A descentralização político-administrativa da saúde possibilita que os municípios assumam a 

gestão da saúde, ficando o financiamento desse processo a cargo dos Estados e da União. 

c) A integralidade é o princípio que preza pelo atendimento das demandas e necessidades da 

população, incluindo ações de assistência e recuperação de indivíduos, da detecção precoce 

de doenças, das ações de diagnóstico, tratamento e reabilitação. 

d) A equidade tem como objetivo principal diminuir as desigualdades sociais, leva em conta 

que todos possuem igual direito aos serviços de saúde, que têm necessidades iguais e que 

precisam ser atendidas da mesma forma.  

 

11. A pesquisa clínica é usualmente classificada em 4 fases: I, II, III e IV. Devemos antes 

lembrar que, para se estudar clinicamente um medicamento, ele já deverá ter sido aprovado 

em testes pré-clínicos, ou seja, aspectos de segurança são avaliados em animais de 

experimentação antes da aplicação dessa droga em seres humanos. Um medicamento X para 

o tratamento de pacientes com leucemia linfoide agua (LLA) foi desenvolvido por uma indústria 

farmacêutica, e encontra-se atualmente em estudo de fase III, com o seguinte desenho: estudo 

randomizado, duplo-cego, internacional comparando medicamento X com placebo em 

pacientes com leucemia linfoide agua (LLA). Pode-se afirmar sobre esse estudo: 

  



 

 

a) Estudos de fase III envolvem poucos participantes, pois ocorrem em um único centro de 

pesquisa. 

b) Geralmente diferentes dosagens, assim como, diferentes indicações do novo medicamento 

também são avaliadas na fase III. 

c) O caráter duplo-cego evita o viés do observador e do participante. 

d) A randomização assegura que os participantes do estudo sejam representativos. 

 

12. A história clínica de muitos usuários atendidos no SUS, revela condições e modos de vida 

que afetam a saúde e o bem-estar dessas pessoas. Considerando essa afirmativa e, com base 

nos determinantes sociais da saúde, assinale a alternativa CORRETA.  

 

a) O impacto que a doença pode ter sobre a situação socioeconômica do indivíduo e da 

respectiva família compõe um contexto diferente do relativo à análise dos determinantes 

sociais da saúde.  

b) O processo saúde-doença pode ser entendido como a relação entre as condições biológicas 

e as psicológicas, excluindo a necessidade de abordar o contexto social.  

c) As Políticas públicas que promovem mudanças de hábitos, interferem diretamente na saúde 

dos indivíduos, sem representar importância para alterações nos determinantes sociais da 

saúde.  

d) A moradia, condições de trabalho e renda, a estrutura das redes sociais e comunitárias, o 

estilo de vida das pessoas e os aspectos hereditários, são alguns dos fatores que exemplificam 

determinantes sociais da saúde. 

 

13. Analise as afirmativas abaixo acerca das Doenças Crônicas não Transmissíveis - DCNT: 

I – São condições crônicas que, na grande maioria dos casos, gera desconforto e sofrimento 

aos indivíduos, famílias e comunidade. 

II – São geralmente de etiologia incerta, e podem apresentar longo período de latência, até que 

os sintomas se manifestem. 

III – São exemplos de DCNT: Asma, Diabetes, Tuberculose e Hipertensão Arterial. 

IV – As causas destas doenças são claramente estabelecidas, e são identificados diversos 

fatores de risco. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) As afirmativas I e III estão certas. 

b) As afirmativas I e II estão certas. 

c) As afirmativas II, III e IV estão certas. 

d) As afirmativas III e IV estão certas. 

 

 



 

 

14. Acerca do histórico da Saúde Pública no Brasil, analise as afirmativas abaixo e assinale a 

CORRETA: 

 

a) A Constituição Federal de 1988 trouxe a previsão de um sistema de saúde único e 

descentralizado (SUS), que nasceu diante de uma situação favorável de crescimento da saúde 

pública no Brasil e, com apoio unânime da população e dos governantes da época. 

b) A realização da VIII Conferência Nacional de Saúde foi um fato importante para o controle 

social na saúde, porém não tinha propostas efetivas para  readequação da assistência médica 

e da saúde pública no país. 

c) A Conferência de Alma Ata, ocorrida em 1978 no Cazaquistão, trouxe o conceito de Atenção 

Primária à Saúde, reafirmou o significado de saúde como um direito fundamental e teve 

reflexos imediatos nas políticas de saúde do Brasil. 

d) Há muito tempo a saúde pública no Brasil precisava de mudanças, fatores negativos como a 

desigualdade de acesso aos serviços de saúde, recursos insuficientes e a gestão centralizada 

e pouco efetiva, foram fundamentais para a urgência na reformulação das políticas de saúde 

no país. 

 

15. Em relação à saúde do trabalhador, é CORRETO afirmar:  

 

a) A Análise de Situação de Saúde do Trabalhador é resultado da caracterização do território, 

perfil socioeconômico da população trabalhadora, excetuando-se a avaliação da condição 

ambiental. 

b) A saúde do trabalhador e a saúde ocupacional são pré-requisitos cruciais para a 

produtividade e são de suma importância para o desenvolvimento socioeconômico e 

sustentável. 

c) A utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção 

Coletiva (EPC) é de suma importância pois exclui totalmente os riscos e vulnerabilidades da 

população trabalhadora. 

d) Pesquisas mostram que as iniciativas de promoção da saúde no local de trabalho ajudam no 

estado de saúde dos trabalhadores, porém não reduzem o absenteísmo nem os custos de 

saúde para as empresas. 

 

16. Os Sistemas de Informação em Saúde são ferramentas essenciais na Vigilância e Gestão 

em Saúde. Em relação a esses Sistemas, relacione as colunas e assinale a alternativa com a 

sequência CORRETA: 

 

1. SIAB 

2. SINAM 

3. SIH/SUS 



 

4. SIA/SUS 

5. SIM 

 

(    ) Tem a finalidade de reunir dados quantitativos e qualitativos sobre óbitos ocorridos no 

Brasil. 

(   ) Reúne em bases de dados diversas informações sobre atendimentos e procedimentos 

hospitalares que foram financiados pelo SUS. 

(   ) Sistema alimentado pelas notificações e investigação de casos de doenças e agravos 

incluídos na lista nacional de doenças de notificação compulsória e de outros agravos. 

(   ) Fornece informações sobre a situação de saúde, cadastros de família, condições de 

moradia e saneamento, sendo o principal instrumento de monitoramento das ações da 

Estratégia de Saúde da Família. 

(   ) Registra os dados sobre a produção da assistência ambulatorial dos estabelecimentos de 

saúde da rede SUS. 

  

a) 3, 2, 5, 4, 1 

b) 2, 3, 1, 5, 4 

c) 5, 3, 2, 1, 4 

d) 4, 2, 5, 1, 3 

 

17. Quanto à educação e comunicação na área da saúde, é CORRETO afirmar: 

 

a) A educação e comunicação em saúde são utilizadas essencialmente para modificar os 

comportamentos nocivos da população. 

b) A comunicação é ferramenta essencial para a educação, humanização e promoção de 

estratégias em benefício da população. 

c) O processo de comunicação entre o paciente e os profissionais de saúde, restringe-se à 

apresentação pessoal e solicitação para realização de procedimentos.  

d) São características de uma comunicação ética e efetiva, a simplicidade, subjetividade e 

clareza. 

 

18. Os modelos de atenção à saúde podem ser classificados considerando as características 

organizacionais, as práticas em saúde executadas e sofrem influência dos processos históricos 

e políticos de cada época. Considerando as particularidades de cada modelo, assinale a 

alternativa que expressa as características do Sanitarismo, Assistencialismo Médico e da 

Atenção Básica em Saúde, respectivamente: 

 

 

 

 



 

 

a) Ações curativas, ações de prevenção, ações baseadas na integralidade. 

b) Processo saúde-doença baseado nos determinantes sociais de saúde, Processo saúde-

doença considerando a perspectiva anatomoclínica, Processo saúde-doença considerando a 

perspectiva microbiológica. 

c) Participação popular e controle social, Ações verticais sem participação social, Controle 

social incipiente. 

d) Ações sobre o ambiente e coletividade, Ações individuais, Ações individuais e coletivas 

centradas no usuário/família/comunidade. 

 

19. A Política Nacional de Humanização (PNH) foi lançada em 2003, produzindo mudanças 

significativas na forma de cuidar dos usuários e pacientes, bem como na gestão da saúde. 

Segundo a Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, “Humanizar o SUS requer 

estratégias que são construídas entre os trabalhadores, usuários e gestores do serviço de 

saúde”. Acerca dessa política, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) As práticas de humanização do atendimento inibem, muitas vezes, a autonomia dos 

profissionais de saúde e não geram, nos pacientes, a responsabilidade compartilhada dos 

cuidados com a própria saúde. 

b) A inclusão dos trabalhadores nos processos da gestão, é essencial para que se transformem 

em agentes ativos das mudanças nos diversos serviços de saúde. 

c) Uma das diretrizes da PNH é o acolhimento, que necessita de horário determinado 

previamente e de profissionais específicos para que essa ação seja feita com qualidade. 

d) A inclusão dos usuários e da comunidade, no processo de cuidado em saúde, é um recurso 

arriscado pois a saúde é um direito constitucional e dever do Estado. 

 

20. Os seis protocolos básicos de segurança do paciente são instrumentos para implantação 

das ações em segurança do paciente, baseados nas metas internacionais para segurança do 

paciente, e aprovados pelas portarias GM/MS nº 1.377/2013 e nº 2.095/2013 (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2016). Marque a alternativa que contém os seis protocolos de Segurança do Paciente 

reconhecidos pelo Ministério da Saúde.  

 

a) Protocolo de Cirurgia segura; Qualidade de atendimento ao paciente; Prevenção de úlceras 

por pressão; Prevenção de quedas em pacientes hospitalizados; Identificação do paciente 

e Uso das melhores práticas.  

b) Protocolo de Cirurgia segura; Prática de Higiene das mãos em serviços de saúde; 

Prevenção de úlceras por pressão; Prevenção de quedas em pacientes hospitalizados; 

Identificação do paciente e Segurança na prescrição, uso e administração de 

medicamentos.  

 



 

 

c) Qualidade de atendimento ao paciente; Prática de Higiene das mãos em serviços de 

saúde; Prevenção de úlceras por pressão; Prevenção de quedas em pacientes 

hospitalizados; Cuidado centrado no paciente, uso e administração de medicamentos.  

d) Qualidade de atendimento ao paciente; Prática de Higiene das mãos em serviços de 

saúde; Prevenção de úlceras por pressão; Uso das melhores práticas; Identificação do 

paciente e Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE D A CRIANÇA E 

ADOLESCENTE - FARMÁCIA  

 
 

 QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 

 

21. R.R.R., apresentava picos febris e leucocitose. Após anamnese clínica o médico fez o 

diagnóstico de uma infecção fúngica e bacteriana por gram-negativo, foi prescrito para infecção 

o medicamento Anfotericina B (antifúngico) e um agente antimicrobiano. A associação dos 

mesmos provocou alterações vestibulares e aumento nos níveis de creatinina e ureia. Assinale 

a alternativa da provável classe de antimicrobiano prescrita: 

 

a) Penicilina  

b) Fluroquinolonas  

c) Aminoglicosídeo  

d) Vancomicina  

 

22. As interações medicamentosas são mais frequentes em terapias com múltiplos 

medicamentos, como no caso de paciente idosos que são polimedicados. A identificação e 

classificação das interações medicamentosas pelo profissional farmacêutico podem otimizar a 

gestão clínica desse tipo de evento. Assinale a alternativa CORRETA sobre essa temática: 

 

a) As interações medicamentosas são indesejáveis, pois sempre resultarão em efeitos 

adversos ou falha terapêutica. 

b) Em geral, medicamentos de aplicação tópica são críticos na identificação da interação 

medicamentosa. 

c) Fatores como a natureza das substâncias medicamentosas, número de drogas, idade do 

paciente e histórico do rim ou fígado são determinantes na investigação de possíveis 

interações. 

d) O conhecimento das propriedades farmacocinéticas e presença de carbonilas nos 

princípios ativos dos diferentes medicamentos sugerem riscos potenciais nas interações 

medicamentosas. 

 

23. A Doença Cardiovascular (DCV) é a principal causa de óbito entre os pacientes portadores 

de Doença Renal Crônica (DRC). Sua prevalência está relacionada à presença de uma maior 

incidência de fatores de risco clássicos, assim como, ao aparecimento de fatores de risco não 

tradicionais. A associação destes fatores nos desafia a entender melhor a fisiopatologia da 

DCV na DRC, bem como desenvolver ferramentas diagnósticas e terapêuticas eficazes no 

controle desta “nova” entidade clínica (VARELLA e FILHO, 2006). Considerando os 



 

medicamentos que afetam as funções renais e cardiovasculares, numere a coluna da direita de 

acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda. 

 

1.Inibidor da enzima conversora de angiotensina       ( ) Furosemida. 

2.Inibidor do simporte de Na+ -K+ -2Cl-    ( ) Hidralazina  

3.Inibidor do simporte de Na+-Cl-   ( ) Captopril 

4.Bloqueador do canal de cálcio Ca2+   ( ) Hidrocortiazida 

5.Vasodilatador      ( ) Espironolactona 

6.Antagonistas da Aldosterona    ( ) Nifedipino 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração CORRETA da coluna da direita, DE CIMA 

PARA BAIXO . 

 

a) 3–6–1–2–4–5 

b) 5–2–6–3–1–4 

c) 2–3–6–4–5–1 

d) 2–5–1–3–6–4 

 

24. O metabolismo de fármacos compreende o conjunto de reações enzimáticas que 

biotransformam fármacos e outros compostos estranhos (xenobióticos) em metabólitos de 

polaridade crescente, para que sejam excretados pela urina. O metabolismo desempenha, 

assim, um importante papel na eliminação de fármacos, e impede que estes compostos 

permaneçam por tempo indefinido no nosso organismo (PEREIRA, 2007). Assinale a 

alternativa INCORRETA sobre os processos de metabolização de fármacos em nosso 

organismo: 

 

a) Embora cada tecido tenha alguma capacidade de metabolizar fármacos, o fígado é o 

principal órgão metabolizador. 

b) Alguns fármacos administrados por via oral são metabolizados mais extensamente no 

intestino do que no fígado. Desta forma, o metabolismo intestinal pode contribuir para o 

efeito geral de primeira passagem, e indivíduos com função hepática comprometida podem 

depender de forma crescente do metabolismo intestinal para eliminação do fármaco. 

c) Alguns dos substratos de P450 induzem sua expressão pelo aumento da velocidade de 

sua síntese ou pela redução de sua velocidade de degradação. Tal indução resulta em 

redução do metabolismo do substrato. 

d) Fatores genéticos que influenciam níveis enzimáticos são responsáveis por diferenças 

individuais, dando origem a polimorfismos genéticos no metabolismo de fármacos.  

  

 

 



 

25. O gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde constitui-se em um conjunto de 

procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, 

normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos 

resíduos gerados um encaminhamento seguro. A respeito desse tema é CORRETO afirmar 

que:  

 

I. Resíduos e insumos farmacêuticos dos Medicamentos controlados pela Portaria MS 

344/98 são classificados como Grupo A. 

II. Resíduos farmacêuticos (medicamentos vencidos, contaminados, interditados ou não-

utilizados) são classificados como Grupo B. 

III. Materiais médico hospitalares de uso único (descartáveis) devem ser submetidos a 

tratamento antes da disposição final. 

IV. Os serviços de saúde são os responsáveis pelo correto gerenciamento de todos os 

resíduos por eles gerados, atendendo às normas e exigências legais, desde o 

momento de sua geração até a sua destinação final. 

V. Resíduos resultantes de atividades de vacinação com microrganismos vivos ou 

atenuados, incluindo frascos de vacinas com expiração do prazo de validade, com 

conteúdo inutilizado, vazios ou com restos do produto, agulhas e seringas devem ser 

submetidos a tratamento antes da disposição final. 

 

a) I e II estão corretas. 

b) IV e V estão corretas. 

c) II, IV e V estão corretas 

d) I, III, IV e V estão corretas. 

 

26. No setor de Orientação Farmacêutica do CRF-SP (2018) é recorrente o recebimento de 

dúvidas sobre quais medicamentos não podem ser administrados pela via injetável em 

farmácias e drogarias. Não há uma listagem publicada em legislação que defina a relação de 

medicamentos injetáveis que podem ou não ser administrados nas farmácias e drogaria. 

Porém, a RDC nº 44/09, no parágrafo único do artigo 74, veda a administração de 

medicamentos de uso exclusivo hospitalar no ambiente de farmácias e drogarias. Quando um 

fármaco é administrado em um paciente pela via endovenosa, qual etapa farmacocinética NÃO 

é observada? 

 

a) Absorção 

b) Distribuição 

c) Biotransformação 

d) Depuração 

 



 

27. As atividades de uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) têm como 

principal objetivo a redução nas taxas de infecção e consequente melhoria nos perfis de 

morbimortalidade associados. As diretrizes e normas para a prevenção e o controle das 

infecções hospitalares são expedidas pela Portaria no. 2.616, de 12 de maio de 1998, do 

Ministério da Saúde. Sobre a relação da farmácia com o controle das infecções hospitalares, 

de acordo com essa portaria, analise as proposições abaixo: 

I. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) deverá ser composta por 

profissionais da área de saúde, de nível superior, formalmente designados. Os 

membros da CCIH serão de dois tipos: consultores e executores. 

II. O serviço de farmácia não poderá participar como membro consultor da Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), a fim de não interferir de forma parcial (já que 

preconiza o uso racional de antimicrobianos), nos resultados obtidos com a utilização 

dos antimicrobianos que pertencem à padronização do hospital e a flora microbiana 

presente nesse ambiente. 

III. Os membros executores da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) 

representam o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e, portanto, são 

encarregados da execução das ações programadas de controle de infecção hospitalar. 

IV. Participar da elaboração de protocolos de tratamentos com antimicrobianos e elaborar 

rotinas para a dispensação deles são atribuições do farmacêutico frente a CCIH. 

 

As proposições CORRETAS são: 

 

a) I, III e IV. 

b) Apenas IV. 

c) I e III. 

d) II e IV. 

 

28. A implantação dos medicamentos genéricos tem colaborado para o aprimoramento da 

fabricação e garantia de qualidade dos medicamentos no país, introduzindo conceitos tais 

como equivalência farmacêutica, biodisponibilidade e bioequivalência. A respeito desses 

conceitos, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Bioequivalência é a demonstração de equivalência farmacêutica entre produtos que 

apresentam a mesma forma farmacêutica, composição qualitativa e quantitativa de 

princípio(s) ativo(s) idênticos, e biodisponibilidade comparável. 

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 meio aquoso. 



 

d) O estudo de bioequivalência não necessita, obrigatoriamente, utilizar os mesmos lotes dos 

medicamentos teste e de referência empregados no estudo de equivalência farmacêutica, 

desde que todos os lotes estejam dentro do prazo de validade. 

 

29. Tecnologias em saúde são os medicamentos, equipamentos, procedimentos e os sistemas 

organizacionais e de suporte dentro dos quais os cuidados com a saúde são oferecidos. É de 

suma importância que as Instituições criem Comissões capazes de avaliar a necessidade de 

inserção de novos produtos, bem como de acompanhar sua utilização, buscando sempre a 

racionalidade e segurança de seu uso. A criação de uma Comissão de Farmácia e Terapêutica 

(CFT) é uma excelente estratégia, adotada em diversos países desenvolvidos, 

estabelecendo-se como importante instrumento, para que o gestor de saúde possa tomar 

melhores decisões baseado em diretrizes estabelecidas. Sobre a CFT, marque V para as 

proposições VERDADEIRAS  e F para as FALSAS : 

( ) A CFT é a instância colegiada, exclusivamente com caráter consultivo, que atua como 

órgão de apoio técnico e assessoramento à Gerência de Assistência Farmacêutica. 

( ) A CFT é composta exclusivamente por farmacêuticos.  

( ) A CFT deve ser constituída com a finalidade de elaborar e/ou atualizar a relação de 

medicamentos e o formulário terapêutico, além de realizar ações de promoção do uso racional 

de medicamentos e de educação permanente da equipe da saúde. 

( ) Dentre os critérios a serem observados pela CFT na seleção de medicamentos, deve-

se escolher, preferencialmente, substâncias com um único princípio ativo. 

( ) A CFT contribui com as ações de farmacovigilância.  

 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, de CIMA PARA BAIXO : 

 

a) F, F, V, V, V. 

b) V, F, V, F, V. 

c) F, V, F, V, F. 

d) V, V, V, F, F. 

 

30. Na gestão logística de uma farmácia hospitalar, a Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) tem um lugar de muita importância, de modo que, se bem estruturada e com processos 

de trabalho eficientes, assegura a manutenção das características físico-químicas, da 

integridade e da qualidade dos medicamentos e demais produtos para a saúde acondicionados 

nesse ambiente. Nesse sentido, o armazenamento de medicamentos exige do farmacêutico 

gestor certo nível de organização, disciplina e conhecimentos acerca do assunto. Assinale a 

alternativa CORRETA:  

 

a) A central de armazenamento, idealmente, precisa permitir a carga e a descarga dos 

produtos, em um ponto estratégico do hospital, mesmo que longe da farmácia hospitalar. 



 

 

b) As janelas devem proporcionar iluminação natural e incidência do sol, para economia de 

energia e prevenção de focos de umidade e mofo, respectivamente. 

c) O refrigerador do tipo doméstico pode ser utilizado para armazenar todos os medicamentos 

que necessitem da manutenção de temperaturas entre 2° e 8°C. 

d) A circulação no interior da central de abastecimento deve ser de tal modo a facilitar a coleta 

e a distribuição dos medicamentos e produtos para a saúde. 

 

31. A implantação de um sistema adequado de dispensação de medicamentos na farmácia 

hospitalar reduz os erros de administração de medicamentos, racionaliza a distribuição, 

aumenta a segurança para os pacientes e, no final das contas, reduz os custos com a compra 

de medicamentos. Assinale a alternativa que traz as proposições CORRETAS: 

I. O sistema de dispensação de medicamentos que apresenta o menor custo de 

implantação é o coletivo, seguido do individualizado e dose unitária. Porém, o sistema 

coletivo tem a desvantagem de ser responsável por grandes perdas econômicas, 

justamente pela falta de controle da farmácia aos estoques enviados. 

II. O sistema coletivo é aquele em que a farmácia somente materiais e medicamentos 

atendendo a um pedido feito pela unidade solicitante, não existindo individualização de 

dose. 

III. No sistema individualizado, não há a identificação do paciente. A única diferença para o 

sistema coletivo é que são enviados medicamentos para 24 horas de uso. 

IV. A implantação do sistema de dispensação de medicamentos por dose unitária atende, 

com mais eficiência, a demanda e peculiaridades das prescrições e necessidade dos 

pacientes, auxiliando na garantia da segurança do paciente. 

 

a) I e IV. 

b) I, II e IV. 

c) II e III. 

d) Apenas IV. 

 

32. C.G.L. está internada em um hospital pediátrico e o médico que está atendendo a paciente 

prescreveu 250mg VO de Amoxacilina suspensão de 8/8h para 7 dias de tratamento. A 

prescrição chegou na farmácia do hospital, e o farmacêutico precisa realizar a dispensação do 

medicamento.  Na farmácia, existem frascos de Amoxacilina de 150ml na concentração de 

125mg/5ml. Quantos frascos devem ser liberados pelo farmacêutico? 

 

a) 1 

b) 2 

c) 3  

d) 4 



 

 

33. Os antimicrobianos são uma das classes de medicamentos mais prescritas e dispensadas 

para uso terapêutico e profilático. A resistência antimicrobiana (AMR) é considerada um dos 

desafios aos sistemas de saúde contemporâneos, uma vez que cerca de 700 mil mortes são 

causadas anualmente pela resistência aos antimicrobianos. De acordo com essas análises, 

sem uma mudança de abordagem para conter o problema, até 2050, a AMR poderá causar 

mais mortes que o câncer (ESTRELA, 2018). Sobre os mecanismos de resistência bacteriana, 

assinale a alternativa CORRETA: 

  

a) Os antibióticos β-lactâmicos, inativados pelas enzimas β-lactamases, 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. Como desvantagem, os β-lactâmicos apresentam alta toxicidade.  

b) As β-lactamases de espectro estendido (ESBL) apresentam atividade hidrolítica contra 

cefalosporinas de amplo espectro, além de hidrolisar penicilinas. Além disso, a maioria 

delas é resistente à ação de inibidores de β-lactamases. 

c) 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 peptideoglicano.   

d) Existem moléculas que são capazes de se ligarem irreversivelmente às β-lactamases e 

inativa-las, impedindo a destruição dos antibióticos β-lactâmicos. Atualmente são 

conhecidas duas destas substâncias, o ácido clavulânico e o sulbactam. Além de atividade 

sobre β-lactamases, estas substâncias representam um acréscimo na atividade do 

antimicrobiano de associação.  

 

34. Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) representam uma classe de fármacos de uso 

amplamente difundido ao redor do mundo. Tal classe de medicamentos corresponde a mais 

prescrita, em especial após os 65 anos, sendo usados como analgésicos, antipiréticos e anti-

inflamatórios, pois aliviam a dor e a rigidez articular e apresentam um índice terapêutico 

satisfatório. Sobre esta classe de medicamentos, marque V para as proposições 

VERDADEIRAS  e F para as FALSAS : 

 

( ) Os inibidores seletivos da COX-2, além de inibirem a cicloxigenase, também 

apresentam ação sobre a lipoxigenase aumentando sua eficácia terapêutica. 

( ) O naproxeno, a nimesulida, o meloxicam são inibidores da COX-2, mas também 

apresentam ação sobre a COX-1. 

( ) A inibição da COX-1 pelos AINES não seletivos apresenta como principal efeito 

adverso lesão à mucosa gástrica pela inibição da síntese de PGI2 e PGE2. 



 

( ) Os Coxibes são anti-inflamatórios muito seguros pois não atuam na COX-1, não 

provocam lesão na mucosa gástrica nem apresentam risco cardiovascular e vêm substituindo 

os AINES tradicionais. 

( ) Os efeitos adversos provocados pelos AINES apresentam diversas gravidades, desde 

a dor abdominal, diarreia e dispepsia até úlceras, hemorragias gastrointestinais e perfuração. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, de CIMA PARA BAIXO : 

 

a) F, V, V, F, V 

b) V, V, V, V, V 

c) V, F, F, V, F 

d) F, V, F, V, V 

 

35. Antimicrobianos podem ser classificados pelo espectro de ação, tipo de atividade 

antimicrobiana, grupo químico ao qual pertencem e mecanismo de ação. A cerca desse 

assunto, foram feitas as seguintes proposições: 

I. As tetraciclinas, lincosaminas e aminoglicosídeos são exemplos de fármacos inibidores 

da síntese proteica bacteriana. 

II. Dentre os fármacos que atuam no DNA bacteriano encontramos os metronidazois e os 

glicopeptídeos.  

III. Estreptomicina, minociclina e eritromicina são exemplos de antibióticos das classes 

aminoglicosídeos, tetraciclinas e macrolídeos, respectivamente. 

IV. Apesar de mais antigas, a Ampicilina e a Amoxacilina são ainda as mais ativas contra 

cocos aeróbios gram-positivos (exceto enterococo). Atuam contra Staphylococcus 

aureus produtores de penicilinase, mas não contra os resistentes à oxacilina. 

V. As sulfas, associadas ou não ao trimetoprim, são fármacos com função de inibidor da 

síntese do folato bacteriano.  

Assinale a alternativa que traz as CORRETAS: 

 

a) I, III, IV e V 

b) I, II e III 

c) II, IV e V 

d) III e IV 

 

 

36. A.B.S. tem 67 anos e realiza tratamento para insuficiência cardíaca (classe C) com uso de 

Digoxina uma vez ao dia. Semana passada, A.B.S. começou a apresentar retenção hídrica e 

presença de edema em membros inferiores. Preocupado, A.B.S foi até a UPA mais próxima de 

sua residência, e, após consulta inicial, o médico solicitou que fosse realizada a prova de 

função renal, e constatou insuficiência renal. A conduta mais adequada neste caso é: 

 



 

 

a) Ajustar a dose de digoxina para evitar intoxicação medicamentosa. 

b) A dose de digoxina deve ser aumentada, pois é um caso de ineficácia quantitativa.  

c) Não há necessidade de alteração da dose de digoxina, pois seu nível plasmático é alterado 

através de lesão hepática.  

d) Suspender a digoxina, pois ela agrava a disfunção renal. 

 

37. A história da corticoterapia é inseparável da história das diversas especialidades médicas, 

devido à grande importância que o uso destas medicações representa  na sobrevida e 

qualidade de vida de muitos pacientes, em particular as crianças. Apesar de seus inúmeros e 

importantes efeitos colaterais, os glicocorticóides (GC) são potentes anti inflamatórios e um 

marco no tratamento de inúmeras patologias, especialmente as auto-imunes. Assinale a 

alternativa que traz as afirmativas CORRETAS sobre essa classe de medicamentos:  

I. Os glicocorticóides são benéficos no tratamento dos sintomas de asma brônquica, rinite 

alérgica e reações alérgicas a fármacos, soro e transfusão. 

II. A cortisona e a prednisona são pró-fármacos e são metabolizadas no fígado em 

hidrocortisona e prednisolona, respectivamente. 

III. A meia vida dos corticosteróides pode diminuir na presença de disfunção hepática.  

IV. A osteoporose é o efeito adverso mais comum devido a propriedade dos 

glicocorticóides de suspender a absorção intestinal de Ca2+, inibir a formação do osso e 

diminuir a síntese de hormônios sexuais.  

 

a) I, II e IV 

b) II e IV 

c) Apenas I 

d) I, II, III e IV 

 

38. Maria chega à farmácia com uma receita de fluoxetina que seu psiquiatra prescreveu para 

o tratamento da depressão. Antes de dispensar o medicamento, o farmacêutico pergunta se ela 

faz uso de alguma outra medicação. Maria relata que faz uso contínuo de AAS (ácido acetil 

salicílico), pois possui doença cardiovascular. Diante dessa informação, o farmacêutico entra 

em contato com o psiquiatra. Essa ação foi necessária pois um paciente com prescrição de 

AAS e altas doses de fluoxetina apresenta risco potencial de: 

a) Agravamento da depressão 

b) Sangramento gastrointestinal 

c) Elevação de transaminases 

d) Acidente vascular encefálico 

 

39. O mundo está  enfrentando  uma  pandemia  causada  por  uma  nova  doença  conhecida 

como Covid-19. Essa doença é uma variação da família do Coronavírus que causa infecções 



 

respiratórias. Nos dias atuais, o que mais preocupa a população mundial, além da celeridade 

de propagação da doença, é que não há nenhum medicamento específico para tratar ou 

prevenir o novo Coronavírus, Covid-19. Porém, governos, universidades e empresas do mundo 

todo estão mobilizados para combater a Covid-19, fazendo o máximo para acelerar o 

desenvolvimento dos medicamentos experimentais e vacinas (OLIVEIRA, 2020). Qual é o tipo 

de estudo mais indicado para avaliar a eficácia de um novo tratamento para uma determinada 

doença? 

 

a) Estudos clínicos de casos isolados. 

b) Estudos clínicos de casos múltiplos. 

c) Estudos epidemiológicos de caso-controle. 

d) Estudos epidemiológicos, através dos chamados ensaios clínicos. 

 

40. O Brasil é o país com o maior número de indivíduos que sofrem com o transtorno de 

ansiedade generalizada (TAG). Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a 

ansiedade atinge 264 milhões de pessoas em todo mundo, entre eles 18 milhões de brasileiros 

(9,3% da população). O tratamento farmacológico é uma opção eficaz, mas a variedade de 

drogas pode gerar dúvidas no momento da prescrição (THESS, 2020). A respeito desse 

assunto, marque a alternativa CORRETA: 

 

a) Os agentes ansiolíticos e hipnóticos são classificados em principais grupos de drogas, 

como benzodiazepínicos, agonistas dos receptores 5-HT e barbitúricos. Dentre estes, os 

barbitúricos tornaram-se em grande parte obsoletos e, seu uso passou a limitar-se à 

anestesia e ao tratamento de epilepsia.  

b) Os ansiolíticos produzem uma excitação da atividade do SNC, o que auxilia no tratamento 

dos sintomas de quadros de ansiedade.  

c) Os antidepressivos e a buspirona podem ser úteis para pacientes que precisam de 

tratamento agudo, já que reduzem a ansiedade em apenas 30 minutos, podendo ser 

utilizados em momentos de crises.  

d) A sertralina é um antidepressivo bastante eficaz no tratamento de algumas formas de 

ansiedade, particularmente aquelas em que sintomas físicos como sudorese, tremor e 

taquicardia são problemáticos.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GABARITO DO CANDIDATO (SEM VALIDADE OFICIAL)                                                                     
VOCÊ NÃO PODE FAZER NENHUM TIPO DE ANOTAÇÃO NA FRENTE OU VERSO DESTE 

DOCUMENTO, SOMENTE NO ESPAÇO RESERVADO PARA A CÓPIA DO CARTÃO-
RESPOSTA                                                                                                                     

Na saída apresente este gabarito ao fiscal para conferência. 
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