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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; 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         
 
 
 
 

 

 
 QUESTÕES GERAIS 

 
 

1. Em biossegurança, os agentes biológicos que afetam o homem, os animais e as plantas 

são distribuídos em classes de risco. Sobre a classificação de risco dos agentes biológicos, 

analise as afirmativas: 

I. Existem 5 classes de riscos, que podem ser classificadas em: muito baixo, baixo, 

moderado, alto e elevado risco. 

II. Existem 4 classes de riscos: classe de risco 1, classe de risco 2, classe de risco 3 e classe 

de risco 4. 

III. A Classe de risco 1 diz respeito ao alto risco individual e para a comunidade. 

IV. A classe de risco 2 diz respeito ao moderado risco individual e limitado risco para a 

comunidade. 

Assinale a alternativa que contém afirmativa (s) CORRETA (s): 

a) II e IV. 

b) I e IV. 

c) III e IV. 

d) II e III. 

 

2. A universalidade compõe os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre esse 

princípio é CORRETO afirmar: 

 

a) A universalidade diz respeito a preservação da autonomia das pessoas na defesa de 

sua integridade física e moral. 

b) A universalidade diz respeito à participação da comunidade. 

c) A universalidade é o conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 

curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema. 

d) A universalidade determina que todos os cidadãos, sem qualquer tipo de discriminação, 

têm acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 

 

 

 

 

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA- 
FARMÁCIA 



                                                                         
 
 
 
 

3. Com relação a organização, direção e gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), analise 

as afirmativas: 

I. As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante 

participação complementar da iniciativa privada, são organizadas de forma 

regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.  

II. A direção do SUS é única, sendo exercida em cada esfera de governo, no âmbito da 

União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios. 

III. No nível municipal, o SUS, poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e 

articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de 

saúde. 

IV. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações 

e os serviços de saúde que lhes correspondam. 

 

Assinale a alternativa que contém afirmativa (s) correta (s): 

a) I, II, III e IV. 

b) II, III e IV. 

c) I, II e III. 

d) II e III. 

 

4. Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS) tem como um de seus princípios o 

conhecimento do território. Sobre esse princípio é possível AFIRMAR: 

 

a) O conhecimento do território diz respeito à articulação das ações de vigilância em 

saúde com as demais ações e serviços desenvolvidos e ofertados no Sistema Único de 

Saúde para garantir a integralidade da atenção à saúde da população. 

b) O conhecimento do território diz respeito à utilização da epidemiologia e da avaliação 

de risco para a definição de prioridades nos processos de planejamento, alocação de 

recursos e orientação programática. 

c) O conhecimento do território diz respeito a inserção da vigilância em saúde no 

processo de regionalização das ações e serviços de saúde. 

d) O conhecimento do território diz respeito a cooperação e articulação intra e intersetorial 

para ampliar a atuação sobre determinantes e condicionantes da saúde. 

 

5. A Rede de Atenção à Saúde (RAS) é definida como 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. Sobre a RAS assinale a alternativa INCORRETA: 

 



                                                                         
 
 
 
 

a) O objetivo da Rede de Atenção à Saúde é promover a integração sistêmica, de ações e 

serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, 

responsável e humanizada, bem como incrementar o desempenho do sistema, em 

termos de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária; e eficiência econômica. 

b) Os pontos de atenção à saúde são entendidos como espaços onde se ofertam 

determinados serviços de saúde, por meio de uma produção singular. 

c) Todos os pontos de atenção à saúde são igualmente importantes para que se 

cumpram os objetivos da RAS e se diferenciam, apenas, pelas distintas densidades 

tecnológicas que os caracterizam. 

d) O domicílio e os hospitais não são pontos da rede de atenção à saúde, o primeiro pois 

se tratar do local de moradia do indivíduo e o hospital, devido à complexidade dos 

atendimentos. 

 

6. Os princípios da Política Nacional de Humanização (PNH) se baseiam em orientações 

clínicas, éticas e políticas, procurando não apenas se restringirem ao campo biológico, mas 

também reconhecerem os direitos das pessoas de poder participar em todos os processos 

que dizem respeito a sua vida relacionada aos serviços de saúde. São princípios da PNH: 

 

a) Universalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, protagonismo, 

corresponsabilidade dos sujeitos e coletivos, mas não a autonomia. 

b) Transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, protagonismo, 

corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos. 

c) Transversalidade, integralidade da assistência, protagonismo, não corresponsabilidade 

dos sujeitos e coletivos. 

d) Transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, equidade, conhecimento 

do território e autonomia dos sujeitos e coletivos. 

 

7. O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) tem por objetivo geral contribuir 

para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do 

território nacional. Com relação aos conceitos da PNSP, correlacione a primeira coluna à 

respectiva definição na segunda coluna: 

 

1. SEGURANÇA DO PACIENTE. 

2. DANO. 

3. INCIDENTE. 

4. EVENTO ADVERSO. 

5. GESTÃO DE RISCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  ) Evento ou circunstância que 

poderia ter resultado, ou resultou, em 

dano desnecessário ao paciente. 

(    ) Redução, a um mínimo aceitável, 

do risco de dano desnecessário 

associado ao cuidado de saúde. 

(  ) Aplicação sistêmica e contínua de 

iniciativas, procedimentos, condutas e 

recursos na avaliação e controle de 

riscos e eventos adversos que afetam 

a segurança, a saúde humana, a 

integridade profissional, o meio 

ambiente e a imagem institucional. 

(  ) Incidente que resulta em dano ao 

paciente. 

(  ) Comprometimento da estrutura ou 

função do corpo e/ou qualquer efeito 

dele oriundo, incluindo-se doenças, 

lesão, sofrimento, morte, 

incapacidade ou disfunção, podendo, 

assim, ser físico, social ou 

psicológico. 

Assinale a alternativa que apresenta sequência CORRETA de definições: 

 

a) 2 – 5 – 1 – 4 – 3. 

b) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 

c) 3 – 1 – 5 – 4 – 2. 

d) 5 – 4 – 3 – 2 – 1. 

 

 

 

 

 

 



                                                                         
 
 
 
 

8. A análise dos riscos e benefícios são componentes imprescindíveis à análise ética em 

pesquisas com seres humanos. Com relação aos riscos e benefícios, assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

a) Quanto maiores e mais evidentes os riscos, maiores devem ser os cuidados para 

minimizá-los. Mas caso ocorram, os pesquisadores não têm responsabilidade de prestar 

assistência ao participante de pesquisa. 

b) As pesquisas envolvendo seres humanos serão admissíveis quando o risco se 

justifique pelo benefício esperado e no caso de pesquisas experimentais da área da 

saúde, o benefício seja maior, ou, no mínimo, igual às alternativas já estabelecidas para a 

prevenção, o diagnóstico e o tratamento. 

c) Mesmo que os riscos sejam maiores que os benefícios, as pesquisas com seres 

humanos devem acontecer, visto que se trata de uma contribuição para o 

desenvolvimento da ciência. 

d) No Termo de Consentimento Livre Esclarecido não se faz necessário a inclusão de 

informações com relação aos desconfortos e riscos da pesquisa, visto que tais informações 

podem assustar o indivíduo e ele pode optar em não participar da pesquisa. 

 

9. Um dos eixos estratégicos da Política Nacional de Educação em Saúde é o cuidado em 

saúde. Sobre esse eixo assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) O eixo estratégico do cuidado em saúde tem por objeto fomentar, fortalecer e ampliar o 

protagonismo popular, por meio do desenvolvimento de ações que envolvam a 

mobilização pelo direito à saúde e a qualificação da participação nos processos de 

formulação, implementação, gestão e controle social das políticas públicas. 

b) O eixo estratégico do cuidado em saúde compreende a ressignificação e a criação de 

práticas que oportunizem a formação de trabalhadores e atores sociais em saúde na 

perspectiva da educação popular, a produção de novos conhecimentos e a 

sistematização de saberes com diferentes perspectivas teóricas e metodológicas, 

produzindo ações comunicativas, conhecimentos e estratégias para o enfrentamento 

dos desafios ainda presentes no SUS. 

c) O eixo estratégico do cuidado em saúde tem por objeto fortalecer as práticas populares 

de cuidado, o que implica apoiar sua sustentabilidade, sistematização, visibilidade e 

comunicação, no intuito de socializar tecnologias e perspectivas integrativas, bem 

como de aprimorar sua articulação com o SUS. 

d) O eixo estratégico do cuidado em saúde tem por objeto promover o encontro e a 

visibilidade dos diferentes setores e atores em sua diversidade, visando o 

fortalecimento de políticas e ações integrais e integralizadoras. 

 



                                                                         
 
 
 
 

10. A Norma Regulamentadora-32 (NR32) tem como 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. Dos Riscos Biológico, das medidas de proteção 

que o empregador deve vedar, assinale a alternativa INCORRETA:  

 

a) O empregador deve vedar a utilização de pias de trabalho para fins diversos dos 

previstos. 

b) O empregador deve vedar o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de 

contato nos postos de trabalho. 

c) O empregador deve vedar o uso de calçados abertos, com exceção dos dias quentes. 

d) O empregador deve vedar o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho.
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QUESTÕES ESPECÍFICAS 

 
11. Na Declaração de Alma-Ata, a Atenção Primária à Saúde (APS) é concebida como a 

atenção à saúde essencial, baseada em métodos e tecnologias apropriadas, cientificamente 

comprovados e socialmente aceitáveis, cujo acesso deve ser garantido a todas as pessoas e 

famílias da comunidade mediante sua plena participação. Pressupõe assim a participação 

comunitária e a democratização dos conhecimentos.  Nessa concepção, a APS representa o 

primeiro nível de contato com o sistema de saúde, levando a atenção à saúde o mais próximo 

possível de onde as pessoas residem e trabalham. Contudo, não se restringe ao primeiro nível, 

integrando um processo permanente de assistência sanitária, que inclui a prevenção, a 

promoção, a cura e a reabilitação. Deste modo, analise as afirmativas abaixo e assinale a 

INCORRETA quanto a atenção primária à saúde: 

 
a) Engloba cuidados essenciais; é baseada em métodos e tecnologias apropriados, 

cientificamente comprovados e socialmente aceitáveis. 

b) Direciona-se aos principais problemas de saúde da comunidade, proporcionando serviços 

de proteção, cura e reabilitação, conforme as necessidades. 

c) Seu acesso deve ser limitado apenas a indivíduos e famílias com alto índice de 

vulnerabilidade, visando um custo que a comunidade e o país possam suportar. 

d) Representa o primeiro nível de contato de indivíduos, da família e da comunidade com o 

sistema de saúde, levando a atenção à saúde o mais próximo possível de onde as pessoas 

residem e trabalham. 

12. Barbara Starfield (2002), médica e pesquisadora estadunidense, desenvolveu uma 

abordagem para caracterizar a atenção primária à saúde abrangente nos países 

industrializados, definindo os atributos essenciais dos serviços de atenção primária. Essa 

abordagem, reconhecida por especialistas e difundida também no Brasil, considera como 

características específicas da Atenção Primária à Saúde, EXCETO: 

 
a) Serviços de primeiro contato. 

b) Responsabilidade longitudinal pelo paciente com continuidade da relação equipe-paciente 

ao longo da vida. 



                                                                         
 
 
 
 

c) Garantia do cuidado integral considerando-se os âmbitos físico, psíquico e social da 

saúde. 

d) Realização de uma atenção centrada na assistência, individual ou coletiva, direcionando 

todas as ações de prevenção e promoção da saúde, assim como a recuperação e 

cuidados paliativos para outros níveis de atenção.  

13. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é resultado da experiência acumulada por 

um conjunto de atores envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do 

Sistema Único de Saúde (SUS), como movimentos sociais, população, trabalhadores e 

gestores das três esferas de governo. Define a organização em Redes de Atenção à Saúde 

(RAS) como estratégia para um cuidado integral e direcionado às necessidades de saúde da 

população. São princípios e diretrizes da atenção básica, EXCETO: 

a) Princípio da Universalidade: possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde 

de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da 

Rede de Atenção à Saúde, acolhendo as pessoas e promovendo a vinculação e 

corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.  

b) Princípio da Equidade: ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de 

vida e saúde e de acordo com as necessidades das pessoas, considerando que o direito à 

saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à diversidade.  

c) Princípio a Integralidade: É o conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que 

atendam às necessidades da população adscrita nos campos do cuidado, da promoção e 

manutenção da saúde, da prevenção de doenças e agravos, da cura, da reabilitação, 

redução de danos e dos cuidados paliativos.  

d) Princípio da Territorialização: de forma a permitir a descentralização e o desenvolvimento 

de ações setoriais e intersetoriais com foco no indivíduo, não deverá haver barreiras de 

acesso e todos os usuários poderão ser acompanhados a partir de sua escolha de território 

independentemente de seu local de moradia. 

 

14. A Estratégia de Saúde da Família (ESF) surge como uma proposta de reorganização da 

atenção básica à saúde, com vistas a integrar e promover a organização das atividades em um 

território definido, com o propósito de propiciar o enfrentamento e a resolução dos problemas 

identificados. Análise os conceitos fundamentais da  ESF e assinale a alternativa CORRETA: 

I -Território: mais do que um espaço geográfico, um lugar onde as pessoas vivem, trabalham, 

sonham e conduzem a vida. 

II – Família: conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco, dependência doméstica ou 

normas de convivência que residem na mesma unidade domiciliar. 



                                                                         
 
 
 
 

III – Equipe multiprofissional de saúde: o trabalho em equipe predispõe o compartilhamento 

de saberes e fazeres no cotidiano organizativo dos processos de trabalho em saúde. 

IV – Agentes comunitários de saúde: dentre suas atribuições está a de disseminar a ideia de 

cuidado permanente à saúde. 

a) I e III estão corretas. 

b) I, II, III e IV estão corretas. 

c) I e IV estão corretas. 

d) II e III estão corretas.  

 

15. Como estratégia, a Saúde da Família (ESF) foi explicitada em documento do Ministério da 

Saúde de 1997 intitulado Saúde da Família: uma estratégia para a reorientação do modelo 

assistencial, passando a ser entendida não como uma intervenção vertical e paralela às 

atividades dos serviços de saúde pelo contrário, caracteriza-se como uma estratégia que 

possibilita a integração e promove a organização das atividades em um território definido, com 

o propósito de propiciar o enfrentamento e resolução dos problemas identificados (...). 

Considerando a ESF assinale alternativa CORRETA:  

 

a) Propõe-se a trabalhar com o princípio da vigilância à saúde, apresentando uma 

característica de atuação inter e multidisciplinar e responsabilidade integral sobre a 

população que reside na área de abrangência de suas unidades de saúde.  

b) Modelo eminentemente biomédico contemporâneo, que sedimenta a atenção à saúde, 

fragmentando-a por inúmeros especialistas e partes restritas do corpo humano, suas 

doenças e riscos de adoecimento. 

c) O princípio da integralidade na Estratégia de Saúde da Família se pauta no “pacto pela 

cura” e tende a focalizar-se nas doenças e seus riscos. 

d) A Estratégia de Saúde da Família sustenta-se epistemologicamente na racionalidade 

biomédica, tendo como referencial a morfologia humana, a dinâmica vital humana, a 

doutrina médica, o sistema de diagnose e sistema terapêutico.  

 

16. As Redes de Atenção à Saúde são organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de 

saúde, vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por um ação 

cooperativa e interdependente, que permitem ofertar uma atenção contínua e integral a 

determinada população, coordenada pela Atenção Primária à Saúde – prestada no tempo 

certo, no lugar certo, com o custo certo, com a qualidade certa, de forma humanizada e segura 

e com equidade -, com responsabilidade sanitária e econômica pela população adscrita e 

gerando valor para essa população. São conteúdos básicos das Redes de atenção à saúde, 

EXCETO: 



                                                                         
 
 
 
 

 

a) Missão e objetivos comuns. 

b) Intercambio constante de seus recursos. 

c) Apresentam hierarquias rígida entre os pontos de atenção à saúde. 

d) Convocam uma atenção integral com intervenções promocionais, preventivas, curativas, 

cuidadoras, reabilitadoras e paliativas. 

 

17. As condições de saúde podem ser definidas como as circunstâncias na saúde das pessoas 

que se apresentam de forma mais ou menos persistentes e que exigem respostas sociais 

reativas ou proativas, episódicas ou contínuas e fragmentadas ou integradas, dos sistemas de 

atenção à saúde, dos profissionais de saúde e das pessoas usuárias. Tradicionalmente 

trabalhava-se em saúde com uma divisão entre doenças transmissíveis e doenças crônicas 

não transmissíveis, atualmente tem sido considerada uma nova categorização, com base no 

conceito de condição de saúde, desenvolvida, inicialmente, por teóricos ligados ao modelo de 

atenção crônica e depois acolhida pela Organização Mundial da Saúde: as condições agudas e 

as condições crônicas. São características das condições crônicas EXCETO: 

 
a) Iniciam e evoluem lentamente. 

b) Usualmente, apresentam múltiplas causas que variam no tempo, incluindo 

hereditariedade, estilos de vida, exposição a fatores ambientais e a fatores fisiológicos. 

c) Podem levar a vários sintomas e à perda da capacidade funcional.  

d) Iniciam repentinamente e respondem bem a tratamentos específicos.  

18. Os Modelos de Atenção às Condições Crônicas (MACC) são de proposição recente e têm 

como modelo fundante o Modelo de Atenção Crônica tradução literal de Chronic Care Model 

(CCM). Este modelo propõe fundamentalmente mudanças em alguns elementos. Análise as 

alternativas abaixo e assinale o elemento INCORRETO quanto ao modelo de atenção às 

condições crônicas: 

a) Suporte às decisões - as mudanças nesse elemento envolveram: introduzir as diretrizes 

clínicas baseadas em evidências na ação cotidiana do sistema de saúde. 

b) Sistema de informação clínica – tem como prioridade é o uso de prontuários clínicos 

eletrônicos.  

c) Classificar o risco - identificar, no menor tempo possível, com base em sinais de alerta, a 

gravidade de uma pessoa em situação de urgência e/ou emergência e definir o ponto de 

atenção adequado para aquela situação, considerando-se, como variável crítica, o tempo 

de atenção requerido pelo risco classificado. 

d) Autocuidado apoiado - esse enfoque implica uma colaboração estreita entre a equipe de 

saúde e as pessoas usuárias para, conjuntamente, definir o problema, estabelecer as 



                                                                         
 
 
 
 

metas, instituir os planos de cuidados e resolver os problemas que apareçam ao longo do 

processo de manejo de condição crônica.  

 

19.  A Constituição de 1988 determinou, no artigo 198, que a sociedade participasse da gestão 

do sistema de saúde. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada 

e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes 

diretrizes: I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II - atendimento 

integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais; III - participação da comunidade. A participação social foi ampliada, 

democratizada e passou a ser qualificada por “controle social”. Controle da sociedade sobre a 

política de saúde. Com isso, a lógica tradicional do controle social exercido exclusivamente 

pelos governos era invertida. A sociedade começou, efetivamente, a participar da gestão do 

sistema de saúde. A população, por meio dos Conselhos de Saúde, passou a exercer o 

controle social, são funções dos conselhos de saúde, EXCETO: 

 

a) Fiscalizar as ações do governo. 

b) Verificar o cumprimento das leis relacionadas ao SUS. 

c) Executar ações de assistência, prevenção de doenças e promoção da saúde.  

d) Analisar as aplicações financeiras realizadas pelo município ou pelo estado no 

gerenciamento da saúde. 

 

20. A Resolução n. 333/2003, do CNS, aprova as diretrizes para criação, reformulação, 

estruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde. Os Conselhos de Saúde não são 

órgãos responsáveis pela gestão ou execução de serviços e, por isso, não têm 

responsabilidade direta sobre a prestação dos serviços de saúde. Essa tarefa cabe diretamente 

ao Poder Público, nas três esferas de governo. São características do Conselho de Saúde, 

EXCETO:  

 

a) Colegiado, ou seja, é composto por pessoas que representam diferentes grupos da 

sociedade, sendo 50% delas representantes de usuários do SUS. 

b)  Permanente, isto é, tem sua existência garantida em qualquer circunstância. Para ser 

extinto é preciso haver uma lei.  

c)  Deliberativo, ou seja, toma decisões que devem ser cumpridas pelo poder público. 

d) Vitalício, isto é, os conselheiros de saúde tem seu cargo assegurado sem prazo delimitado 

de modo a manter a estabilidade dos conselhos. 

 

 

 



                                                                         
 
 
 
 

21. No ano de 2010, o Ministério da saúde lançou o Protocolo de Assistência Farmacêutica em 

DST/HIV/AIDS, documento no qual reconhece a importância do papel do farmacêutico, 

apresenta recomendações elaboradas e indica estratégias nos aspectos mais relevantes da 

atuação profissional do profissional de Farmácia no cuidado às pessoas vivendo com HIV/AIDS 

(BRASIL, 2010). 

Analise as seguintes afirmativas: 

I. A Lei Federal nº 9.313, de 13 de novembro de 1996 de 13/11/1996 garantiu o acesso 

universal e gratuito ao tratamento antirretroviral no Brasil. 

II. A solicitação de exames para rastreamento e monitoramento de pessoas vivendo com 

HIV/AIDS é exclusivamente da atenção especializada. 

III. A adesão ao tratamento com antirretrovirais é de responsabilidade exclusiva do 

paciente. O abandono aotratamento exime a equipe de saúde de desfechos negativos. 

IV. A responsabilidade pela aquisição dos medicamentos para DST e IO é do Ministério da 

Saúde. A responsabilidade para aquisição dos ARV é dos municípios. 

V. Na história natural da infecção HIV-1 podem ser identificadas três fases distintas: 

infecção primária pelo HIV-1; fase de latência clínica; e aids. A contagem sérica de 

linfócitos CD4 é o melhor marcador para a avaliação do status imunológico durante a 

fase de latência. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

a) I e V apenas. 

b) I, II, III, IV e V. 

c) I, III e IV apenas. 

d) I, IV e V apenas. 

22.  Em 2006 o Ministério da Saúde aprovou a Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde (Portaria GM/MS nº 971 de 3 de maio 

de 2006). Analise as afirmativas abaixo: 

I. O campo das Práticas Integrativas e Complementares contempla sistemas médicos 

complexos e recursos terapêuticos, os quais são também denominados pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) de medicina tradicional e complementar/alternativa (MT/MCA), 

conforme WHO, 2002. 

II. Estas importantes práticas são transversais em suas ações no SUS e podem estar 

presentes em todos os pontos da Rede de Atenção à Saúde. Uma das abordagens desse 

campo são a visão ampliada do processo saúde/doença e da promoção global do cuidado 

humano, especialmente do autocuidado. As indicações são embasadas no indivíduo como 

um todo, considerando-o em seus vários aspectos: físico, psíquico, emocional e social. 



                                                                         
 
 
 
 

III. Segundo parágrafo único da RESOLUÇÃO CFF Nº 730, DE 28.07.2022 o farmacêutico 

que atua nos serviços públicos de saúde poderá desempenhar todas as atribuições e 

executar todos os procedimentos e serviços previstos em programas, protocolos, diretrizes 

ou normas técnicas do Ministério da Saúde, secretarias estaduais e/ou municipais de 

saúde, desde que disponha de estrutura necessária e tenha recebido capacitação 

adequada a respeito do respectivo programa. Portanto, o farmacêutico poderá realizar 

PICS, desde que comprovada sua formação. 

IV. Atualmente, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece, de forma integral e gratuita, 39 

procedimentos de Práticas Integrativas e Complementares (PICS) à população. A porta de 

entrada é prioritariamente a Atenção Especializada. 

São consideradas  VERDADEIRAS as afirmativas: 

a) II,III e IV. 

b) I,II e IV. 

c) I, II e III. 

d) Somente a alternativa III. 

23. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) estabelece 

direcionamentos com o intuito de promover e proteger a saúde da criança, mediante a atenção 

e cuidados integrais e integrados, desde o período gestacional até aos nove anos de vida da 

criança, especialmente no período da primeira infância e das populações de maior 

vulnerabilidade. Assim, a PNAISC atua objetivando a redução da morbimortalidade e buscando 

um ambiente facilitador à vida com condições dignas de existência e pleno desenvolvimento 

(BRASIL, 2018).  

Ao se analisar o paciente pediátrico, deve-se levar em consideração diversas alterações 

fisiológicas que ocorrem no seu estágio de desenvolvimento. Fato que acarretará variabilidade 

nos efeitos farmacodinâmicos e farmacocinéticos dos medicamentos administrados. Ademais, 

a escassez de estudos científicos relacionados aos medicamentos nesta população, é mais um 

fator limitante no processo terapêutico (DA SILVA, 2007). Existem diferenças fisiológicas 

relevantes em pacientes pediátricos e a relação na administração de drogas terapêuticas. 

Analise as afirmativas abaixo: 

I. A lentidão na biotransformação é decorrente da imaturidade do sistema microssomal 

hepático em prematuros e neonatos. 

II. A variação na absorção de diversos fármacos ocorredevido alterações no pH e tempo 

de esvaziamento gástrico no período neonatal. 

III. Diferenças no volume de distribuição não sofrem interferências devido a menor massa 

corpórea e maior quantidade de água em pacientes pediátricos 



                                                                         
 
 
 
 

IV. No paciente pediátrico as funções renais e hepáticas são imaturas; porém não 

interferem na excreção total de medicamentos 

V. A atividade metabólica microssomal em indivíduos no estágio pós –puberal  é maior do 

que no pré-puberal. Porém, não é necessário o ajuste de doses para alcançar a 

mesma concentração sérica em ambas as fases. 

São consideradas INCORRETAS as seguintes afirmativas: 

a) III, IV e V. 

b) III e IV. 

c) II, III e V. 

d) Somente a II é incorreta. 

 

24. Conforme regulamentação pelo Conselho Federal de Farmácia, são algumas das 

atribuições do farmacêutico relacionadas à gestão da prática, produção e aplicação do 

conhecimento: 

 I - Participar da coordenação, supervisão, auditoria, acreditação e certificação de ações e 

serviços no âmbito das atividades clínicas do farmacêutico; 

 II - Realizar a gestão de processos e projetos, por meio de ferramentas e indicadores de 

qualidade dos serviços clínicos prestados; 

 III - Buscar, selecionar, organizar, interpretar e divulgar informações que orientem a tomada de 

decisões baseadas em evidência, no processo de cuidado à saúde; 

 IV - Interpretar e integrar dados obtidos de diferentes fontes de informação no processo de 

avaliação de tecnologias de saúde; 

Assinale qual a legislação que regulamenta estas atribuições: 

a) RESOLUÇÃO CFF Nº 585 DE 29 DE AGOSTO DE 2013. 

b) RESOLUÇÃO CFF Nº 586 DE 29 DE AGOSTO DE 2013. 

c) RESOLUÇÃO CFF Nº 672, DE 18/09/2019. 

d) RESOLUÇÃO CFF Nº 671, DE 25/07/2019. 

 

25.  Considerando a RESOLUÇÃO Nº 724, DE 29 DE ABRIL DE 2022 que dispõe sobre o 

Código de Ética, o Código de Processo Ético e estabelece as infrações e as regras de 

aplicação das sanções ético-disciplinares ao profissional farmacêutico, analise: 

I- Na hipótese de afastamento por motivo de doença, acidente pessoal, licença maternidade, 

óbito de familiar ou por outro imprevisível, que requeira avaliação pelo CRF, a comunicação 



                                                                         
 
 
 
 

formal e documentada deverá ocorrer em até 7 (sete) dias úteis após o fato, acompanhada de 

documentos comprobatórios válidos pela legislação vigente. 

II. É permitido ao farmacêutico exercer simultaneamente a medicina, desde que possua 

registro em ambos conselhos de classe, e que as atividades sejam realizadas em horários 

distintos. 

III. - Quando o afastamento ocorrer por motivo previamente agendado, como férias, congressos 

e cursos de aperfeiçoamento relacionados à área de atuação farmacêutica, a comunicação ao 

CRF deverá ocorrer com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

IV- As sanções disciplinares, definidas nos termos da seção III desta resolução, e conforme 

previstas na Lei Federal nº 3.820/60, consistem em: advertência, multa no valor de 1 (um) 

salário mínimo a 5 (cinco) salários mínimos regionais, suspensão de 6 (seis) meses a 1 (um) 

ano e eliminação. 

São consideradas afirmativas VERDADEIRAS: 

a) II, III e IV. 

b) I, II e IV. 

c) Nenhuma das alternativas. 

d) Somente a IV é verdadeira. 

26. O Cuidado Farmacêutico compreende um conjunto de serviços clínicos dirigidos aos 

usuários, que englobam ações integrais e integradas de saúde e visam a prevenção, 

identificação e resolução de problemas relacionados à farmacoterapia, assim como atividades 

técnico pedagógicas voltadas aos usuários e profissionais de saúde, que envolvem o 

matriciamento acerca da farmacoterapia, ambos com vistas a melhoria da qualidade de vida 

das pessoas.  

Compreende-se como linhas de serviço no âmbito do Cuidado Farmacêutico: Serviços clínico 

assistenciais; Serviços técnico-pedagógicos; Serviços relacionados à segurança do paciente e 

Gestão do Cuidado Farmacêutico. 

Assim, consideram-se serviços ofertados dentro do âmbito do cuidado farmacêutico, EXCETO: 

a) Dispensaçãode medicamentos - Ato de entrega do medicamento pelo farmacêutico ao 

usuário, cuidador ou responsável, a partir da análise dos aspectos técnicos e legais da 

prescrição emitida por profissional habilitado, com a orientação devida quanto ao uso 

adequado, seguro, conservação e descarte dos medicamentos. 

b) Avaliação de parâmetros organizacionais da rede de saúde e da disponibilidade de 

recursos financeiros - Realizar a avaliação de parâmetros organizacionais, como cobertura 

assistencial, infraestrutura, capacidade instalada, recursos humanos, além da 



                                                                         
 
 
 
 

disponibilidade de recursos financeiros, que podem subsidiar o processo de programação 

de medicamentos. 

c) Informação e educação em saúde no âmbito coletivo - Compartilhamento de informações 

diretamente a um grupo de usuários e/ ou de profissionais de saúde relacionadas à 

farmacoterapia e outros aspectos de saúde, com vistas à obtenção de melhores 

resultados em saúde e respostas positivas relacionadas à farmacoterapia. 

d) Prevenção, detecção e notificação de eventos adversos relacionados aos medicamentos - 

Prevenção, detecção e notificação de qualquer incidente relacionado a medicamentos que 

resulte em dano ao paciente. 

27. A RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 406, DE 22 DE JULHO DE 2020 

(Dispõe sobre as Boas Práticas de Farmacovigilância para Detentores de Registro de 

Medicamento de uso humano, e dá outras providências) traz uma série de definições. 

Analise e escolha a sequência CORRETA: 

a) Reação adversa 

b) Evento adverso 

c) Evento clinicamente significativo 

d) Sinal 

 (     ) qualquer evento que possa colocar em risco o paciente ou que possa exigir intervenção, 

a fim de se evitar morte, risco de morte, situações que requeiram hospitalização ou 

prolongamento de hospitalização já existente, incapacidade significativa ou persistente, 

anomalia congênita; 

 (    ) informação que surge de uma ou várias fontes (incluindo observações e experimentos), 

que sugere uma possível relação causal entre uma intervenção e um evento ou conjunto de 

eventos relacionados, seja adverso ou benéfico, sendo que tal relação é desconhecida ou foi 

documentada de forma incompleta anteriormente. 

(     ) qualquer resposta prejudicial ou indesejável, não intencional, a um medicamento, que 

ocorre nas doses usualmente empregadas no ser humano para profilaxia, diagnóstico, terapia 

da doença ou para a modificação de funções fisiológicas. 

 (   ) qualquer ocorrência médica indesejável em paciente no qual haja sido administrado 

medicamento, sem que necessariamente exista relação causal com o tratamento, podendo ser 

qualquer Sinal desfavorável e não intencional, sintoma ou doença temporalmente associado ao 

uso do medicamento; 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

a) c,d,a,b 



                                                                         
 
 
 
 

b) d,c,a,b 

c) d,a,b,c 

d) c,d,b,a 

28. Notificar é comunicar a ocorrência de eventos, problemas ou situações associadas a 

produtos e serviços. Podem ser notificados para a Anvisa eventos adversos e queixas técnicas 

sobre produtos e serviços relacionados à vigilância sanitária. A notificação ajuda a Agência 

a tomar medidas de proteção e promoção à saúde.  

Em relação aos sistemas disponibilizados pela ANVISA para notificações, analise as 

afirmativas abaixo: 

I. VigiMed deve ser utilizado para enviar as notificações de eventos adversos de 

medicamentos e vacinas, substituindo completamente o Notivisa para esta finalidade.  

II. VigiMed deverá ser utilizado exclusivamente para notificações de eventos adversos a 

vacinas. Eventos adversos de medicamentos, assim como queixas técnicas deverão ser 

notificados através do Notivisa. 

III. Queixas técnicas de medicamentos e vacinas, assim, como outros produtos, deverão ser 

notificados pelo Notivisa. 

IV. VigMed é o sistema exclusivo para notificações feitas por profissionais de saúde e Notivisa 

é o sistema exclusivo para notificações feitas por cidadãos. 

V. O sistema VigiMed pode ser utilizado tanto por profissionais de saúde como cidadãos para 

registro de notificações. 

Assinale a alternativa que contenham as afirmativas CORRETAS: 

a) I, III e V. 

b) II, III e IV. 

c) I, III e IV. 

d) Somente a III é verdadeira. 

29. O financiamento da Assistência Farmacêutica é responsabilidade dos três gestores do 

SUS. Conforme estabelecido na Portaria GM/MS n. 204/2007, os recursos federais são 

repassados na forma de blocos de financiamento, entre os quais o Bloco de Financiamento da 

Assistência Farmacêutica, que é constituído por três componentes (BRASIL, 2007):  

• Componente Básico da Assistência Farmacêutica;  

• Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica; 

• Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional. 

Em relação ao tema tratado no texto, avalie as afirmações a seguir: 



                                                                         
 
 
 
 

I- O Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional destina-se ao financiamento 

para o custeio de ações de assistência farmacêutica nos programas de controle de endemias, 

tais como a tuberculose, hanseníase, malária, leishmaniose, doença de Chagas e outras 

doenças endêmicas de abrangência nacional ou regional. 

II- O Componente Básico da Assistência Farmacêutica: destina-se à aquisição de 

medicamentos e insumos de Assistência Farmacêutica no âmbito da atenção básica em saúde 

e àquelas relacionadas a agravos e programas de saúde específicos, inseridos na rede de 

cuidados da atenção básica. 

III- O Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica destina-se ao financiamento para o 

custeio de ações de assistência farmacêutica para a aquisição e distribuição do grupo de 

medicamentos da tabela de procedimentos ambulatoriais. 

IV- O Componente Básico da Assistência Farmacêutica é composto por uma parte financeira 

fixa -valor per capita transferido aos estados, municípios e ao Distrito Federal conforme 

pactuação nas Comissões Intergestores Bipartite (CIB) e uma parte financeira variável – valor 

per capita para aquisição de medicamentos para os programas Hipertensão e Diabetes, Asma 

e Rinite, Saúde Mental, Saúde da Mulher, Alimentação e Nutrição e, ainda, Combate ao 

Tabagismo. 

É CORRETO apenas no que se afirmam em: 

a) I e II. 

b) II, III e IV. 

c) II e IV. 

d) apenas IV. 

30. Uma mulher de 45 anos de idade com hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo 

2, em uso contínuo de Losartana 50mg (2 comprimidos por dia); Hidroclorotiazida 25mg (1 

comprimido por dia); Metformina 850mg (3 comprimidos por dia); e Gliclazida 30mg (2 

comprimidos por dia). Iniciou tratamento para dislipidemia há 1 mês com Sinvastatina 20 mg (1 

comprimido por dia). Os dados de avaliação inicial mostraram pressão arterial de 130 x 80 

mmHg e glicemia em jejum de 100mg/dL. Possui exames laboratoriais recentes de 

Hemoglobina glicosilada 6,5%; Colesterol total 230mg/dL; triglicerídeos 120mg/dL. Em consulta 

com o farmacêutico se queixa de dores musculares nas pernas. 

Analisando os medicamentos prescritos e os exames laboratoriais da usuária, o farmacêutico 

deverá: 

a) Sugerir ao médico a substituição da sinvastatina pela atorvastatina devido à suspeita de 

problema de segurança relacionado à farmacoterapia.         

b) Orientar a usuária a administrar a Hidroclorotiazida pela manhã e a metformina após o café 



                                                                         
 
 
 
 

da manhã, após o almoço e após o jantar para evitar as reações adversas.     

c) Orientar a usuária a administrar a estatina antes de dormir para obter melhor eficiência 

clínica, pois apresenta como mecanismo de ação principal a inibição competitiva da enzima 

HMG-Co A redutase que participa da etapa inicial da biossíntese do colesterol, favorecendo a 

redução do LDL-colesterol exógeno.                 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

31. A portaria 344, de 12 de maio de 1998 aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e 

medicamentos sujeitos a controle especial. Em relação a esta portaria, avalie as afirmações a 

seguir: 

I - A Receita de Controle Especial deverá estar escrita de forma legível, a quantidade em 

algarismos arábicos e por extenso, sem emenda ou rasura e terá validade de 30 (trinta) dias 

contados a partir da data de sua emissão para medicamentos a base de substâncias 

constantes das listas "C1" (anabolizantes) e "C5" (outras substâncias sujeitas a controle 

especial) deste Regulamento Técnico e de suas atualizações. 

II - A prescrição de medicamentos a base de substâncias constantes da lista "C4" 

(antirretrovirais), deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, poderá ser realizada por 

médico veterinário ou cirurgiões dentistas. 

III - As receitas que incluam medicamentos a base de substâncias constantes das listas "C1" e 

"B1"   somente poderão ser aviadas quando prescritas por profissionais devidamente 

habilitados e com os campos (identificação do emitente, identificação do usuário, nome do 

medicamento, dosagem, forma farmacêutica, quantidade, data da emissão e assinatura do 

prescritor), devidamente preenchidos. 

IV - A quantidade prescrita de cada substância constante da lista "C1" e "C5", ou 

medicamentos que as contenham, ficará limitada a 5 (cinco) ampolas e para as demais formas 

farmacêuticas, a quantidade para o tratamento correspondente a no máximo 60 (sessenta) 

dias. 

É CORRETO apenas no que se afirmam em: 

a)  I e IV. 

b) I e II. 

c) III e IV. 

d) I, III e IV. 

 

32. A seleção, etapa do Ciclo da Assistência Farmacêutica, é o processo de escolha de 

medicamentos, baseada em critério epidemiológicos, técnicos e econômicos, estabelecidos por 

uma Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), visando assegurar medicamentos seguros, 



                                                                         
 
 
 
 

eficazes e custo-efetivos com a finalidade de racionalizar seu uso, harmonizar condutas 

terapêuticas, direcionar o processo de aquisição, produção e políticas farmacêuticas.  

Em relação ao tema tratado no texto, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) É necessário levantar informações relevantes para dar suporte ao trabalho, tais como: dados 

epidemiológicos, perfil da morbimortalidade, características da população a se atendida, oferta 

de serviços clínicos por especialidades, estudos de consumo, perfil de prescrição e estudos de 

utilização, entre outras. 

b) É um processo dinâmico, participativo, que precisa ser bem articulado e deve envolver a 

maior representatividade de especialidades médicas e profissionais da saúde.    

c) Tem como objetivo aumentar o número de especialidades terapêuticas, uniformizar condutas 

terapêuticas e contribuir para a promoção do uso racional de medicamentos.             

d) É a atividade mais importante da Assistência Farmacêutica, pois é a partir da seleção que 

são desenvolvidas as demais atividades. 

33.  De acordo com a Resolução nº 711, DE 30 JULHO DE 2021 que dispõe sobre o Código de 

Ética Farmacêutica são deveres do farmacêutico: 

a) Fornecer orientações necessárias ao usuário, objetivando a garantia, a segurança e a 

efetividade da terapêutica, observando o uso racional de medicamentos.             

b) Participar, promover e registrar as atividades de treinamento operacional e educação 

continuada, bem como definir manuais de boas práticas, procedimentos operacionais padrões 

e seus aperfeiçoamentos, zelando pelos seus cumprimentos, estando estes acessíveis a todos 

os funcionários envolvidos nas atividades e aos órgãos de fiscalização.     

c) Executar, quando aplicável, as atribuições clínicas farmacêuticas.     

d) Decidir, sem justificativa, sobre o aviamento ou não de qualquer prescrição, bem como 

fornecer as informações solicitadas pelo usuário. 

34. As boas práticas de armazenamento dos medicamentos são indispensáveis para a 

preservação durante sua produção, distribuição e armazenamento. É fundamental para garantir 

sua eficácia, reduzir perdas e por fim controlar problemas na saúde. A respeito do 

armazenamento de medicamentos, avalie as assertivas a seguir: 

a) A temperatura ideal para conservação dos medicamentos em ambiente é de 15°C a 30°C e 

para as insulinas é de 2°C a 8° C.                   

b) A temperatura ideal para conservação dos medicamentos em ambiente é de 20°C a 30°C e 

para as insulinas é de 2°C a 8° C.                   

c) A temperatura ideal para conservação dos medicamentos em ambiente é de 10°C a 30°C e 

para as insulinas é de 2°C a 8° C.                   

d)  A temperatura ideal para conservação dos medicamentos em ambiente é de 15°C a 30°Ce 

para as insulinas é de 2°C a 9° C. 



                                                                         
 
 
 
 

35. A respeito do tratamento medicamentoso do diabetes tipo 2, avalie as afirmações a seguir:  

I - Em adultos com DM2 sintomáticos (poliúria, polidipsia, perda de peso) e que apresentam 

HbA1c > 10% ou glicemia de jejum ≥ 250 mg/dl, a terapia à base de insulina é recomendada 

para melhorar o controle glicêmico, mesmo que de forma transitória. 

II - A metformina é o agente de primeira linha de escolha para o tratamento do DM2, dada sua 

eficácia e segurança, baixa incidência de hipoglicemia e baixo custo. 

III - Em adultos não gestantes com diagnóstico recente de DM2, sem tratamento prévio, sem 

doença cardiovascular ou renal, e com HbA1c entre 7,5% e 9,0%, a terapia dupla inicial com 

metformina associada a outro antidiabético deve ser considerada para melhorar o controle 

glicêmico. 

IV - A glibenclamida e a gliclazida estãoassociadas a menor risco de hipoglicemia. 

É CORRETO apenas no que se afirma em: 

a) III. 

b) I e II. 

c) II e IV. 

d) II e III. 

 

36. A respeito dos medicamentos utilizados para o tratamento da Hipertensão arterial, avalie as 

afirmativas a seguir: 

I - Os Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina (IECA) e outros bloqueadores do 

sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) podem provocar hipopotassemia em 

pacientes com insuficiência renal, sobretudo nos diabéticos. 

II - A metildopa encontra sua principal indicação na Hipertensão Arterial durante a gestação, 

pois é usada por um curto período da vida, com grande experiência clínica em sua utilização 

nesse tempo, e apresenta o melhor perfil de segurança para a gestante e para o feto. 

III - O mecanismo da ação anti-hipertensiva dos Diuréticos relaciona-se inicialmente a seus 

efeitos natriuréticos, com a diminuição do volume circulante e do volume extracelular. 

IV - Os Betabloqueadores são contraindicados em pacientes com asma, doença pulmonar 

obstrutiva crônica (DPOC) e bloqueio atrioventricular de segundo e terceiro graus. 

É CORRETO apenas no que se afirma em: 

a) II, III e IV. 

b) II e IV. 



                                                                         
 
 
 
 

c) I, III e IV. 

d) apenas a I. 

 

37. A Política Nacional de Medicamentos, como parte essencial da Política Nacional de Saúde, 

constitui um dos elementos fundamentais para a efetiva implementação de ações capazes de 

promover a melhoria das condições da assistência à saúde da população. Em relação a esta 

política, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Integram o elenco dos medicamentos essenciais aqueles produtos considerados básicos e 

indispensáveis para atender a maioria dos problemas de saúde da população.             

b) O seu propósito precípuo é o de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos 

medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados 

essenciais.            

c) São diretrizes da Política Nacional de Medicamentos: Adoção da Relação de Medicamentos 

Essenciais, Regulamentação Sanitária de Medicamentos, Reorientação da Assistência 

Farmacêutica, Promoção do Uso Racional de Medicamentos, Garantia da Segurança, Eficácia 

e Qualidade dos   Medicamentos e Desenvolvimento e Capacitação de Recursos Humanos.     

d) A prioridade maior do Ministério da Saúde é a centralização plena do processo de aquisição 

e distribuição de medicamentos. 

 



                                                                         
 
 
 
 
 

 
UF 

UFD/1.000 

crianças_2009 

UFD/1.000 

crianças_2010 

UFD/1.000 

crianças_2011 

∆% UFD/ 1.000 

crianças (2009- 
2011) (A) 

∆% de arquivo 

XML (2009- 
2011) (B) 

Diferença % 

(A - B) 

Região Norte       

Acre 2,51 2,28 2,29 - 8,82 85,90 - 94,72 

Amazonas 0,96 0,96 2,67 178,99 107,40 71,59 

Amapá 1,48 3,27 3,86 160,28 90,20 70,08 

Pará 1,69 3,21 4,18 147,86 173,70 -25,84 

Rondônia 7,46 12,57 15,90 113,21 125,40 -12,19 

Roraima 2,46 5,52 7,36 198,79 112,10 86,69 

Tocantins 2,97 5,35 9,64 224,31 249,90 -25,59 

Região Nordeste 

Alagoas 1,42 2,12 2,22 55,62 81,10 -25,48 

Bahia 0,40 4,56 8,31 1.957,65 500,60 1.457,05 

Ceará 3,17 5,33 10,77 240,02 257,8 -17,78 

Maranhão 2,02 3,12 3,63 79,60 77,90 1,70 

Paraíba 4,10 6,94 9,21 124,73 116,40 8,33 

Pernambuco 3,73 8,06 11,69 213,76 343,90 -130,14 

Piauí 4,11 7,61 11,94 190,68 358,80 -168,12 

Rio Grande do 

Norte 

3,68 6,22 9,01 144,79 75,10 69,69 

Sergipe 3,21 4,75 6,21 93,09 36,70 56,39 

Região Centro-Oeste 

Distrito Federal 59,42 105,72 114,59 92,86 63,40 29,46 

Goiás 19,74 25,48 39,07 97,93 70,40 27,53 

Mato Grosso 

do Sul 

7,75 15,60 29,10 275,21 214,30 60,91 

Mato Grosso 17,21 24,59 30,06 74,69 66,60 8,09 

Região Sudeste 

Espírito Santo 25,32 36,44 45,82 80,98 77,50 3,48 

Minas Gerais 23,96 35,07 53,14 121,82 78,30 43,52 

Rio de Janeiro 24,76 37,26 45,56 71,91 109,10 -37,19 

São Paulo 11,16 19,49 36,43 226,39 114,50 111,89 

Região Sul       

Paraná 34,49 60,90 75,20 118,04 52,60 65,44 

Rio Grande do 

Sul 

56,24 90,13 99,26 76,50 74,10 2,40 

Santa Catarina 26,51 41,73 47,19 78,04 53,50 24,54 

Mediana geral 4,10 7,61 11,69 121,82 90,20 8,33 

(Min. – Máx.) (0,40-59,42) (0,96-105,72) (2,22-114,59) (-8,82- 

1.957,65) 

(36,70-500,60) (-168,12- 

1.457,05) 

∆% - variação percentual no período. 

Fontes: SNGPC/CSGPC/NUVIG/Anvisa; DATASUS/Ministério da Saúde.  

38.  A tabela acima apresenta o consumo de metilfenidato industrializado nas Unidades da 

Federação agrupadas por regiões do Brasil, entre os anos de 2009 a 2011.  Fazer o 

monitoramento da prescrição e do consumo de medicamentos que podem ocasionar 

dependência física, psíquica e/ ou outro tipo de risco conhecido ou em potencial para a saúde 

humana em uma população, a exemplo do metilfenidato, é contribuir para o desenvolvimento 

de uma vigilância sanitária baseada em evidências.  

Considerando esses dados, avalie as afirmações a seguir: 

I - Na região Nordeste, o estado do Piauí obteve o maior consumo de metilfenidato em 2009 e 

2011. 



                                                                         
 
 
 
 

II - O uso do medicamento metilfenidato tem sido muito difundido nos últimos anos de forma, 

inclusive, equivocada, sendo utilizado como “droga da obediência” e como instrumento de 

melhoria do desempenho seja de crianças, adolescentes ou adultos. 

III - Entre os estados da região Sudeste, Minas Gerais obteve a maior estimativa de aumento 

percentual real no consumo de metilfenidato, seguido de São Paulo. 

IV - O metilfenidato é um medicamento psicoestimulante aprovado para o tratamento do 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), sendo considerada a medicação de 

segunda escolha para tal problema de saúde. 

É CORRETO o que se afirma em: 

a)  I, apenas. 

b) IV, apenas. 

c) I e II, apenas. 

d) II e III, apenas. 

 

39. Os medicamentos, quando  utilizados na pessoa idosa, podem ser classificados de acordo 

com seu grau de adequabilidade conforme descrito abaixo:  

• Medicamento com alto potencial de risco para eventos adversos no idoso e/ou eficácia 

questionável, devendo ser, portanto, evitado ou utilizado com extrema cautela e 

monitoramento do paciente.  

• Medicamento com relação eficácia e segurança duvidosas, devendo ser utilizados em 

situações específicas, seguindo protocolos bem definidos. 

• Medicamento com boa eficácia e segurança, desde que indicado para as condições de 

saúde estabelecidas pela literatura, utilizando-se doses adequadas e respeitando-se o 

estrato clínico funcional do idoso.   

• Medicamento potencialmente perigoso (MPP): são aqueles que apresentam risco 

aumentado de provocar danos significativos aos pacientes em decorrência de falha no 

processo de utilização. São também denominados medicamentos de alto risco ou alta 

vigilância. 

Considerando a classificação acima, analise as afirmativas abaixo: 

I. Os medicamentos atorvastatina, citalopran, lactulose e losartana são classificados como 

medicamentos com boa eficácia e segurança para utilização no idoso. 

II. Os medicamentos codeína, carbamazepina, insulina e metformina são considerados 

medicamentos potencialmente perigosos para utilização no idoso. 



                                                                         
 
 
 
 

III. Os medicamentos citalopran e sertralina são medicamentos de escolha mais segura do 

que a amitriptilina e a fluoxetina, que são medicamentos com alto potencial de risco para 

eventos adversos no idoso. 

IV.  Os medicamentos carbonato de lítio, espironolactona, ibuprofeno e loratadina são 

medicamentos com relação e eficácia duvidosas, devendo ser utilizados com cautela. 

V. Os medicamentos sertralina, metoprolol, Ginko biloba, glibenclamida são classificados 

como medicamentos com boa eficácia e segurança para utilização no idoso.  

Agora, assinale a alternativa que contém as afirmativas CORRETAS: 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) I, II, III e V estão corretas. 

c) II, III, IV e V estão corretas. 

d) I, II, III e IV estão corretas. 

40. Segundo o ISMP (Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos) 

“Medicamentos potencialmente perigosos, também denominados medicamentos de alta 

vigilância, são aqueles que apresentam risco aumentado de provocar danos significativos aos 

pacientes quando há falhas na sua utilização. Os erros envolvendo esses medicamentos não 

são os mais frequentes, porém, quando ocorrem, as consequências tendem a ser mais graves 

para os pacientes, podendo ocasionar lesões permanentes ou morte.” (BRASIL,2022). 

Considerando a versão 2022 do Boletim do ISMP, analise as afirmativas abaixo: 

I. os medicamentos antitrombóticos foram incluídos como classe terapêutica. Na lista 

anterior, apenas as heparinas e a varfarina constavam como medicamentos específicos; 

II. os medicamentos sedativos para crianças também foram incluídos como classe 

terapêutica. A lista anterior contemplava somente o hidrato de cloral e o midazolam como 

medicamentos específicos; 

III. Antiparkinsonianos, incluindo carbidopa, levodopa e medicamentos combinados que 

contenham pelo menos um desses fármacos fazem parte do rol de medicamentos 

potencialmente das Instituições de longa permanência (ILP); 

IV.  a metformina e o propiltiouracil não estão mais entre os medicamentos específicos; 

V. o metotrexato de uso oral não é considerado medicamento potencialmente perigoso; 

somentena forma de uso parenteral. 

Assinale a alternativa que contém afirmações VERDADEIRAS: 

a) I, II, III e V. 

b) II, III, IV e V. 

c) I, II, III e IV. 

d) I, III, IV e V. 



                                                                         
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         
 
 
 
 

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 conferencia . 
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