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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. 
 

 

 



                                                                                                                                   

 

 
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE – FARMÁCIA 

 
 

 
 QUESTÕES GERAIS 

 
 

1. A Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005, dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança 

(PNB). A referida lei estabeleceu normas para as atividades que envolvam organismos 

geneticamente modificados (OGM) e, trouxe também, algumas normas para a realização de 

pesquisas com células-tronco embrionárias no Brasil. Em relação a estas normas é CORRETO 

afirmar:  

 

a) É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células tronco embrionárias obtidas de 

embriões humanos produzidos por qualquer método de fertilização. 

b) Os embriões poderão ser utilizados para pesquisa somente após o período mínimo de 3 anos de 

congelamento e mediante autorização dos genitores. 

c) Os embriões criopreservados, mesmo antes do prazo legal, poderão ser entregues para a pesquisa 

desde que os genitores autorizem. 

d) É permitida a criação de embriões supranumerários, quando em fertilizações in vitro, a serem 

comercializados desde que para utilização em pesquisas. 

 

2. Numa Unidade Básica de Saúde (UBS) de um município localizado no interior do Estado, foram 

observados vários casos de Dengue, todos notificados conforme previsto na Portaria MS nº 4/2017, 

alterada pela Portaria GM/MS nº 420/2022. Na semana que não houver casos suspeitos ou 

confirmados, qual a conduta que o profissional de saúde deverá seguir? 

 

a) Enviar a ficha de Notificação Compulsória em branco para caracterizar a ausência de casos. 

b) Realizar a Notificação Negativa (semanal) para informar a ausência de casos no período citado. 

c) Não há necessidade de comunicar pois na ausência de notificação já fica pressuposto que não 

houve casos no período. 

d) Fazer a anotação no sistema da UBS, para controle interno, porém sem envio de notificações. 

 

3. A Constituição de 1988, garantiu a saúde como direito fundamental de toda a população, com 

acesso universal e igualitário às ações e serviços, através de um sistema único de saúde, que deve 

ser mantido com financiamento público. Em relação ao financiamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS), analise as afirmativas abaixo e, na sequência, assinale a alternativa CORRETA. 



                                                                                                                                   

 

I. A arrecadação de impostos (IR, IPI, ICMS, IPVA, IPTU) e as contribuições da seguridade social, 

são fontes de financiamento do SUS. 

II. Seguridade Social é o conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da 

sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social. 

III. O Fundo de Saúde é constituído por uma conta especial para movimentação dos recursos do 

SUS, previsto para todas as esferas. 

IV. Os custos e a demanda no SUS são crescentes, onde o financiamento desse sistema é um 

desafio e uma das principais dificuldades para a gestão.  

 

a) Apenas a I está correta 

b) Apenas I e II estão corretas 

c) Todas as afirmativas estão corretas 

d) Apenas II, III e IV estão corretas 

 

4. Segundo a Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, princípios e diretrizes 

norteiam as ações e serviços de saúde no âmbito do SUS. Quanto a esses princípios e diretrizes, é 

CORRETO afirmar: 

 

a) Integralidade é o princípio que preza pelo acesso de toda a população aos serviços de saúde, com 

ênfase na atenção básica. 

b) A equidade tem como objetivo principal diminuir as desigualdades sociais, leva em conta que todos 

possuem igual direito aos serviços de saúde, que devem receber atendimento de acordo com as suas 

necessidades e particularidades. 

c) O Controle Social da Saúde, previsto na Constituição Federal de 1988 e na Lei 8.142 de 1990, 

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

d) No âmbito do SUS, 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. 

 

5. A Política Nacional de Humanização (PNH), também conhecida por HumanizaSUS, lançada em 

2003 e vinculada à Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, busca efetivar os 

princípios do SUS no dia a dia dos serviços de saúde, gerando transformações na gestão e nos 

cuidados (Brasil, 2013). Considerando o contexto apresentado e a referida política, analise as 

afirmativas abaixo, assinale a sequência correta com V (verdadeiro) e F (falso) e responda na 

sequência: 

( ) As práticas de humanização aplicadas no atendimento inibem, em muitos casos, a 

autonomia dos profissionais de saúde, não gerando nos pacientes, a responsabilidade compartilhada 

dos cuidados com a própria saúde. 



                                                                                                                                   

 

( ) São princípios do HumanizaSUS a transversalidade, a indissociabilidade entre atenção e 

gestão, e o protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivo. 

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

transformem em agentes ativos das mudanças nos diversos serviços de saúde. 

( ) Uma das diretrizes da PNH é a ambiência que promove a inclusão de novos sujeitos nos 

processos de análise e decisão nas tarefas da gestão. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA (de cima para baixo): 

 

a) F, V, V, F 

b) V, V, F, V 

c) F, F, V, V 

d) V, F, F, V 

 

6. A segurança do paciente passou a ser internacionalmente reconhecida como uma dimensão 

fundamental da qualidade em saúde e, verificando a magnitude do problema da segurança do 

paciente a nível global, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estabeleceu em 2004 a Aliança 

Mundial para a Segurança do Paciente (World Alliance for Patient Safety). O propósito dessa 

iniciativa foi definir e identificar prioridades na área da segurança do paciente em diversas partes do 

mundo e contribuir para uma agenda mundial para a pesquisa no campo  

FONTE: REIS, C.T., et al. A segurança do paciente como dimensão da qualidade do cuidado de saúde – um olhar sobre a 

literatura. Ciência & Saúde Coletiva, v. 18, n. 7, 2013. 

Nesse contexto, o Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente 

(PNSP), por meio da Portaria MS/GM nº 529, de 1° de abril de 2013, cujas ações articulam-se com os 

objetivos da Aliança Mundial e comtemplam demais políticas de saúde para somar esforços aos 

cuidados em redes de atenção à saúde. Em relação ao PNSP, analise as afirmações abaixo: 

I. O objetivo geral do PNSP é contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os 

estabelecimentos de saúde do território nacional. 

II. O PNSP tem como objetivo geral monitorar a situação de segurança dos pacientes nas instituições 

hospitalares.  

III. Envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente e ampliar o acesso da 

sociedade às informações relativas à segurança do paciente são alguns dos objetivos específicos do 

PNSP.  

IV. O monitoramento de incidentes na assistência em saúde com sigilo às unidades notificantes e 

notificadas é uma das estratégias para implementação do PNSP.  

É CORRETO apenas o que se afirma em: 

 

a) II e IV 

b) I, III e IV 

c) I e II 

d) III e IV 



                                                                                                                                   

 

 

7.  

A biossegurança envolve a análise dos riscos a que os profissionais de 

saúde e de laboratórios estão constantemente expostos em suas atividades 

e ambientes de trabalho. A avaliação de tais riscos engloba vários aspectos, 

sejam relacionados aos procedimentos adotados, as chamadas boas 

práticas em laboratório (BPLs), aos agentes biológicos manipulados, à 

infraestrutura dos laboratórios ou informacionais, como a qualificação das 

equipes. (PENNA, P.M.M.; et al., 2010, p.556) 

Os tipos de riscos em biossegurança estão descritos na Norma Regulamentadora nº 5 (NR-5). Abaixo 

estão numerados os cinco tipos de riscos (coluna da direita), e alguns exemplos de cada tipo de risco. 

Numere a coluna da direita de acordo com a correspondência com a coluna da esquerda: 

(1) Risco Químico   (  ) Fungos 

(2) Risco Físico   (  ) Gases 

(3) Risco Biológico   (  ) Radiação Ionizante 

(4) Risco Ergonômico  (  ) Armazenamento Inadequado 

(5) Risco de Acidente  (  ) Postura Inadequada 

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

BAIXO: 

 

a) 1-2-3-4-5 

b) 3-1-2-5-4 

c) 3-2-1-4-5 

d) 2-1-4-5-3 

 

8. O processo saúde-doença pode ser entendido, analisando-se a relação entre as condições 

biológicas, psicológicas, incluindo a abordagem acerca do contexto social. Considerando essa 

afirmativa e, com base nos determinantes sociais da saúde, analise as afirmativas abaixo: 

I. As políticas públicas que promovem mudanças de hábitos da população, interferem diretamente na 

saúde dos indivíduos e podem alterar significativamente os determinantes sociais da saúde. 

II. 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. 

III. O impacto que a doença pode ter sobre a situação socioeconômica do indivíduo e da família 

compõe um detalhe fora do contexto da análise dos determinantes sociais da saúde 

IV. Os determinantes sociais não podem ser avaliados somente pelas doenças geradas, mas por 

todas as dimensões do processo de saúde das populações. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 



                                                                                                                                   

 

a) I, III e IV 

b) II, III e IV 

c) I, II e III 

d) I, II e IV 

 

9. A pesquisa clínica existe no mundo desde a década de 1930. Mas no Brasil, a área só começou a 

se desenvolver nos anos 1970. Embora o Brasil seja o sexto maior mercado farmacêutico, ocupa a 

14ª posição em pesquisa clínica. Em relação à pesquisa clínica, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Os estudos clínicos são realizados em quatro fases e necessitam ser conduzidos sob 

rigorosas normas éticas, atendendo as regulamentações nacionais e internacionais, desta 

forma ficam isentos de passar por Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 

b) Ainda não há regulamentação técnica extensiva sobre os ensaios clínicos de fase I, II e III.  

c) No desenho experimental de pesquisas clínicas, o grupo controle deve ter seus integrantes o 

mais diferente possível daqueles do grupo intervenção (experimental).  

d) A fase III da pesquisa clínica é caracterizada como um estudo de grande porte, multicêntrico, 

necessária para a comprovação da eficácia e da segurança de um medicamento. 

 

10. A área da saúde vive uma realidade de crescente incorporação de novas tecnologias e 

disponibilidade de sistemas de informação, captando dados e fornecendo indicadores essenciais para 

a gestão, organização e efetivação das ações e serviços no setor saúde. É fundamental aos 

profissionais de saúde o conhecimento acerca dessas ferramentas e conceitos envolvidos. Analise as 

afirmativas abaixo e responda na sequência. 

I. Indicadores de saúde expressam em números o estado da saúde de uma população, em um 

determinado momento ou espaço de tempo. 

II. O Sisab é utilizado para o monitoramento das condições de vida e saúde dos indivíduos e famílias 

cadastradas na atenção básica. 

III. A sensibilidade de um indicador de saúde é a capacidade de detectar o fenômeno analisado e a 

relevância é a capacidade do indicador responder às prioridades de saúde. 

IV. Sinam é o sistema de informação utilizado para os estudos de morbidade de agravos e doenças 

sob notificação. 

V. A prevalência diz respeito à frequência com que surgem novos casos de uma doença em uma 

população, num intervalo de tempo, já a incidência representa os casos já existentes. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

 a) I, II, IV e V. 

 b) II, III e V 

 c) I, II, III e IV  

 d) I, IV e V  



                                                                                                                                   

 

 

11. Em relação à evolução histórica da Saúde Pública no Brasil, no período que antecedeu a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas abaixo se verdadeiras (V) ou 

falsas (F), e responda a seguir: 

( ) Presença de várias políticas públicas efetivas centradas no acesso à saúde para toda a 

população. 

( ) Os serviços de saúde estavam voltados, prioritariamente, para a prevenção de doenças e 

promoção da saúde. 

( ) Presença de grandes epidemias como da febre amarela e varíola. 

( ) Grande incidência de doenças parasitárias e infecciosas, com a organização de várias 

campanhas de vacinação. 

( ) Estavam presentes, em grande número, doenças infectocontagiosas como a tuberculose e 

hanseníase. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA (de cima para baixo): 

 

a) F, V, V, F, F 

b) F, V, V, V, F 

c) V, F, F, V, V 

d) F, F, V, V, V 

 

12. O Pacto pela Saúde é o acordo firmado entre os gestores do SUS e ressalta a relevância de 

aprofundar o processo de regionalização e de organização do sistema de saúde sob a forma de Rede 

como estratégias essenciais para consolidar os princípios de Universalidade, Integralidade e 

Equidade, se efetivando em três dimensões. Assinale a alternativa que cita os pactos que compõem o 

Pacto pela Saúde.  

 

a) Pacto pela vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto pela democracia. 

b) Pacto pela vida, Pacto pela democracia e Pacto de gestão. 

c) Pacto pela vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto de gestão. 

d) Pacto em defesa do SUS, Pacto pela saúde e Pacto de gestão. 

 

13. A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é uma estratégia exitosa na Atenção Básica e tem foco 

na abordagem familiar, contribuindo diretamente para a promoção da saúde, prevenção e tratamento 

de agravos. O diagnóstico comunitário de saúde dispõe de vários instrumentos para avaliar as 

condições de saúde no contexto da família. O instrumento de abordagem familiar que consiste na 

representação gráfica dos contatos dos membros da família e a relação com os outros sistemas 

sociais, é denominado:  

 

 



                                                                                                                                   

 

a) GENOGRAMA 

b) CICLO DE VIDA 

c) PRACTICE 

d) ECOMAPA 

 

14. “A identificação correta do paciente é o processo pelo qual se assegura ao paciente que a ele é 

destinado determinado tipo de procedimento ou tratamento, prevenindo a ocorrência de erros e 

enganos que o possam lesar” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014, p. 1).  

Nesse contexto, os serviços de saúde devem seguir o protocolo de identificação do paciente, o qual 

orienta alguns procedimentos operacionais. Analise os procedimentos descritos abaixo e marque com 

V os verdadeiros e com F os falsos. 

( ) A identificação de todos os pacientes (internados, em regime de hospital dia, ou atendidos 

no serviço de emergência ou no ambulatório) deve ser realizada em sua admissão no serviço através 

de uma pulseira. Essa informação deve permanecer durante todo o tempo que paciente estiver 

submetido ao cuidado.  

( ) Para assegurar que todos os pacientes sejam corretamente identificados, é necessário usar, 

no mínimo, dois identificadores, como o nome completo do paciente e o número do 

quarto/enfermaria/leito do paciente.  

( ) A confirmação da identificação do paciente deve ser realizada antes de qualquer cuidado, 

como a administração de medicamentos, a coleta de material para exame e a entrega da dieta.  

( ) Todo incidente envolvendo a identificação incorreta do paciente deve ser notificado para 

investigação e implementação de um plano de ação.  

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

 

a) V, F, V, V 

b) V, F, V, F 

c) F, F, V, V 

d) F, V, F, F 

 

15. No Brasil, os acidentes do trabalho, o adoecimento e o absenteísmo entre profissionais da área 

da saúde despertaram a atenção do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE que, atendendo às 

várias solicitações das entidades que representam as diversas categorias de trabalhadores da saúde, 

inseriu na legislação brasileira, em 2005, a Norma Regulamentadora NR-32 - Segurança e Saúde no 

Trabalho nos Estabelecimentos de Saúde.  

FONTE: MARZIALE, et al. Implantação da Norma Regulamentadora 32 e o controle dos acidentes de trabalho. Acta Paulista 

de Enfermagem, v. 25, n. 6, p. 859-866, 2012. 

Analise as afirmações abaixo referentes à NR 32:  

I. O principal objetivo da NR 32 é 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. 



                                                                                                                                   

 

II. A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, programa de 

imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). 

III. 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. 

IV. Entende-se por monitoração individual a realização periódica de avaliação de exposição 

ocupacional, por meio de dosímetros instalados no posto de trabalho do indivíduo, para fins de 

correlação com os resultados dos exames médicos periódicos registrados no Atestado de Saúde 

Ocupacional – ASO do trabalhador.  

As afirmações CORRETAS são: 

 

a) I, II e III 

b) Apenas I 

c) II e IV 

d) II, III e IV 

 

16. A Vigilância epidemiológica disponibiliza informações atualizadas sobre doenças e agravos bem 

como dos fatores que as condicionam, numa área geográfica ou população definida (BRASIL, 2009). 

Dentro do contexto da vigilância epidemiológica, analise o texto abaixo e preencha os espaços 

corretamente.  

______ é caracterizado (a) pelo aumento progressivo do número de casos de uma doença, acima do 

esperado, sem respeitar limites entre países ou continentes. _______é a ocorrência de um número de 

casos controlados e esperados de uma doença, com incidência relativamente constante em 

determinada região. ______consiste no aumento repentino do número de casos, de uma determinada 

doença ou agravo, dentro de limites muito restritos. O aumento de casos, de natureza semelhante, 

muito acima do esperado e que podem atingir várias regiões de um país, é denominado_____.  

Assinale a alternativa que contém as palavras na sequência CORRETA do preenchimento: 

 

a) Epidemia, Surto, Endemia e Pandemia 

b) Pandemia, Endemia, Surto e Epidemia 

c) Pandemia, Epidemia, Surto e Endemia 

d) Surto, Epidemia, Pandemia e Endemia 

 

17. A Portaria 3992/2017 do MS que dispõe sobre o financiamento e a transferência de recursos 

federais para as ações e serviços do SUS, organizou os repasses da União em dois blocos: bloco de 

custeio das ações e serviços públicos de saúde e bloco de investimento na rede de serviços públicos 

de saúde. Quanto ao bloco de custeio das ações e serviços públicos de saúde é CORRETO afirmar:  

 



                                                                                                                                   

 

a) É composto pela Atenção Básica, Média e Alta complexidade, Assistência Farmacêutica, Vigilância 

em Saúde e Gestão do SUS. 

b) Compreende a Atenção Básica, Estratégia de Saúde da Família, NASF e Vigilância em Saúde. 

c) É composto pela Atenção Básica, Média e Alta complexidade, Estratégia de Saúde da Família e 

Vigilância Sanitária. 

d) Compreende a Atenção Básica, Gestão do SUS, Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária. 

 

18. A Vigilância em Saúde Ambiental consiste em um conjunto de ações que proporcionam o 

conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio 

ambiente que interferem na saúde humana. A Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental 

(CGVAM) trabalha com programas estratégicos que têm as seguintes atribuições:  

 

a) VIGIFIS tem o objetivo de desenvolver ações de vigilância para populações expostas a poluentes 

atmosféricos, de forma a recomendar e instituir medidas de prevenção, de promoção da saúde e de 

atenção integral, conforme preconizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

b) VIGIPEQ tem como objetivo o desenvolvimento de ações de vigilância em saúde de forma a adotar 

medidas de promoção, prevenção contra doenças e agravos e atenção integral à saúde das 

populações expostas a contaminantes químicos. 

c) VIGIAR é formado pelo conjunto de ações adotadas continuamente pelas autoridades de saúde 

pública para garantir à população o acesso à água em quantidade suficiente e qualidade compatível 

com o padrão de potabilidade. 

d) VIGIDESASTRES tem seu campo de atuação a proteção da saúde da população decorrente da 

exposição a radiações Ionizantes (RI) e não ionizantes (RNI), que se caracterizam pela fonte de 

exposição, e não pela natureza da radiação. 

 

19. Segundo a Lei 8142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema 

Único de Saúde, o SUS contará, em cada esfera de governo, com as Conferências e Conselhos de 

Saúde. Quanto maior o envolvimento e participação da sociedade na construção e fiscalização do 

SUS, maiores serão as possibilidades de sucesso na saúde pública. A participação dos diversos 

atores no Controle Social deve ser paritária, composta por: 

 

a) 50% de usuários, 25% de profissionais de saúde, 12,5% de prestadores de serviços e 12,5% de 

gestores. 

b) 50% de usuários, 20% de profissionais de saúde, 15% de prestadores de serviços e 15% de 

gestores. 

c) 50% de usuários, 25% de profissionais de saúde, 10% de prestadores de serviços e 15% de 

gestores. 

d) 50% de usuários, 30% de profissionais de saúde, 10% de prestadores de serviços e 10% de 

gestores. 



                                                                                                                                   

 

 

20. Ao longo da história, o Brasil atravessou diferentes situações e cenários sociais, econômicos e 

políticos, com impactos significativos na saúde pública. Muitos movimentos ocorreram, em vários 

segmentos da sociedade, em busca de um sistema de saúde mais justo para a população brasileira. 

Acerca desse contexto, é CORRETO afirmar: 

 

a) O modelo sanitarista-campanhista, também conhecido como hospitalocêntrico, tinha como foco 

principal o controle das doenças endêmicas, onde a assistência à saúde individual era 

essencialmente prestada por serviços privados, e a população que não tinha condições de arcar com 

essa despesa, utilizava os serviços de saúde oferecidos por entidades filantrópicas. 

b) O modelo previdenciário-privatista teve influência da medicina liberal e tinha como foco oferecer 

assistência médico-hospitalar a trabalhadores urbanos e industriais, na forma de seguro-saúde e 

previdência. Teve como foco a vacinação em massa da população para combater as epidemias de 

febre amarela, peste bubônica e varíola. 

c) O Programa Saúde da Família (PSF), posteriormente intitulado Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), foi de extrema importância para as mudanças no modelo assistencial da saúde no Brasil, onde 

as equipes de saúde têm como foco desenvolver ações baseadas nas necessidades de saúde dos 

indivíduos e das famílias do território adscrito. 

d) As Redes de Atenção à Saúde (RAS) implementadas no SUS, têm a função de executar ações de 

promoção e proteção da saúde, prevenção de doenças e agravos e manutenção da saúde individual 

dos usuários, reforçando a necessidade de novos modelos de atenção à saúde no Brasil mais 

fragmentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   

 

 
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE – FARMÁCIA 

 
 

 QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 

 

21. Os genéricos são medicamentos que apresentam princípio ativo idêntico a um medicamento de 

referência, o que é assegurado por estudos apresentados à Anvisa. A respeito destes estudos, 

marque a alternativa correta. 

 

a) Os estudos de equivalência farmacêutica são um conjunto de ensaios físico-químicos e, 

quando aplicáveis, microbiológicos e biológicos, que comprovam que dois medicamentos são 

equivalentes farmacêuticos. 

b) O estudo de equivalência farmacêutica deve ser realizado previamente ao estudo de 

biodisponibilidade relativa/bioequivalência, quando este for aplicável a forma farmacêutica, 

não sendo obrigatoriamente necessário empregar os mesmos lotes dos utilizados no estudo 

de equivalência farmacêutica. 

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

podem ser intercambiáveis. 

d) Os medicamentos que passam pelo estudo devem cumprir em até 90% com os requisitos da 

monografia individual da Farmacopeia Brasileira ou com os de outros compêndios oficiais, 

normas ou regulamentos específicos aprovados/referendados pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária. 

 

22. A Política Nacional de Medicamentos (PNM), aprovada pela portaria nº 3916 (1998), conseguiu 

implementar um novo modelo de assistência farmacêutica básica, pautado no atendimento de 

necessidades e prioridades locais. O estabelecimento da relação dos medicamentos essenciais, a 

reorientação da assistência farmacêutica, o estímulo à produção de medicamentos genéricos e a 

regulamentação sanitária, são as principais diretrizes da política. A cerca deste assunto, avalie as 

afirmativas a seguir: 

I. As prioridades definidas na Portaria são: Revisão Permanente da Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais (RENAME), Assistência Farmacêutica, Promoção do Uso Racional 

de Medicamentos e Organização das Atividades de Vigilância Sanitária de Medicamentos. 

II. A adoção de relação de medicamentos essenciais, a reorientação da assistência 

farmacêutica e a exigência de concursos públicos relacionados a áreas técnicas da saúde 

fazem parte das diretrizes da PNM.  

III. Segundo a PNM, o uso racional de medicamentos compreende a prescrição apropriada, a 

disponibilidade oportuna e a preços acessíveis; a dispensação em condições adequadas; e o 



                                                                                                                                   

 

consumo nas doses indicadas, nos intervalos definidos e no período de tempo indicado de 

medicamentos eficazes, seguros e de qualidade.  

IV. A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) deve ser a base para a 

organização das listas estaduais e municipais, favorecer o processo de descentralização da 

gestão, orientar a padronização, quer da prescrição, quer do abastecimento de 

medicamentos, principalmente no âmbito do SUS, constituindo, assim, um mecanismo para a 

redução dos custos dos produtos. 

É CORRETO apenas o que se afirma em: 

 

a) I e IV 

b) II e III 

c) I, III e IV 

d) II e IV 

 

23. Aurora, farmacêutica, recebeu um paciente na farmácia com uma receita. Ao dispensar o 

medicamento, explicou a indicação do tratamento, o efeito esperado, posologia, precauções de uso, 

como alimentos e bebidas que deveria evitar, efeitos colaterais e reações adversas, interações, 

cuidados no armazenamento e descarte do medicamento. Vendo a dificuldade de compreensão do 

paciente, Aurora utilizou o verso da receita para destacar os principais cuidados durante o uso do 

medicamento. A atitude da farmacêutica foi: 

 

a) Errada, pois as informações de efeitos colaterais devem ser desconhecidas do paciente para 

evitar autossugestão, menor adesão ou abandono do tratamento e menor eficácia 

terapêutica. 

b) Correta, pois é regra geral que todos os pacientes, sem exceção, têm barreiras para aderir ao 

tratamento indicado e, portanto, devem sempre receber sugestões de soluções para superá-

las. 

c) Correta, uma vez que todas essas ações são educativas e de orientação farmacêutica, de 

modo que o paciente assuma maior responsabilidade em relação à sua saúde e contribua 

para atingir as metas terapêuticas. 

d) Errada, porque a posologia já consta na prescrição e não é necessário informá-la ao 

paciente, bem como, o efeito esperado, o qual deve ser omitido ao paciente, pois o 

farmacêutico não pode garantir o sucesso do tratamento. 

 

24. 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. Agentes biológicos conhecidos por não causarem doenças no homem ou nos animais adultos 

sadios, são pertencentes a classe de risco 2 (dois) e considerados de moderado risco 

individual e limitado para a comunidade. 

V. 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. 

 

a) II e V estão corretas. 

b) I, II, IV e V estão corretas. 

c) I e IV estão corretas. 

d) I, II e V estão corretas. 

 

25. Em todo o mundo, está acontecendo um movimento de resgate do papel do farmacêutico como 

profissional da saúde. Neste contexto, a busca pela promoção da Atenção Farmacêutica no Brasil 

vem ganhando o centro de discussões entre pesquisadores, formuladores de políticas e profissionais. 

Em relação à Atenção farmacêutica é CORRETO afirmar que: 

 

a) Corresponde a uma prática profissional voltada para a otimização da farmacoterapia dos 

pacientes, priorizando a redução de custos dos tratamentos. 

b) Tem por finalidade prescrever a medicação em consulta eletiva junto à clínica médica. 

c) A atenção farmacêutica pode ser realizada em diferentes cenários, sendo o atendimento no 

balcão da farmácia o cenário mais comum. 

d) É um modelo de prática farmacêutica desenvolvida no contexto da Assistência Farmacêutica 

visando uma farmacoterapia racional e a obtenção de resultados voltados para a melhoria da 

qualidade de vida do paciente. 

 

26. O sistema de farmacovigilância é parte essencial de políticas de regulação de medicamentos e de 

farmacogovernança. A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem estimulado a implantação de 

sistemas nacionais de farmacovigilância sustentáveis, propondo recomendações para os requisitos e 

atribuições mínimas de sistemas nacionais de farmacovigilância desde 2010. No Brasil, existe um 

arcabouço legal razoavelmente abrangente que fundamenta as ações de farmacovigilância em nosso 

país. 

FONTE: MOTA, et al. Evolução e elementos-chave do sistema de farmacovigilância do Brasil: uma revisão de escopo a partir 

da criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Cadernos de Saúde Pública, v. 34, n. 10, 2018. 

 



                                                                                                                                   

 

Sobre a Farmacovigilância no Brasil, assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) as seguintes 

afirmações: 

( ) A Farmacovigilância refere-se a à ciência e às atividades relativas à identificação, à 

avaliação, à compreensão e à prevenção de efeitos adversos, ou de qualquer problema relacionado 

aos medicamentos. 

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

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

medicamentos. A notificação é encaminhada à agência que regula o setor farmacêutico, a ANVISA.  

( ) Embora o método de notificação voluntária apenas gere hipóteses que devem ser testadas 

através de outros estudos, como ensaios clínicos, estudos de coorte e caso controle; deve ser 

entendido como uma importante fonte de dados. 

( ) No Brasil, a ANVISA somente aceita o encaminhamento de notificação voluntária por 

profissionais de saúde.  

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

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

empresa. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

 

a) V, V, V, F, V 

b) F, F, V, V, V 

c) V, F, F, V, F 

d) F, V, V, F, F 

 

27. M.J.M, sexo masculino, 5 kg, 4 meses, é internado com febre de 39,5°C, tosse com catarro, falta 

de apetite e esforço para respirar, com suspeita de tuberculose. Para o tratamento da febre, recebe 

prescrição de dipirona por via oral. No hospital, tem-se disponíveis frascos de 50 mg/ml com seringa 

dosadora. Sabendo que a dosagem recomendada de dipirona para crianças é de 20mg/Kg, quantos 

mililitros (ml) de dipirona devem ser administrados ao paciente?  

 

a) 1 ml 

b) 2 ml 

c) 3 ml 

d) 4 ml 

 

28. A administração de medicamentos com a Nutrição Parenteral (NP) exige conhecimento da 

estabilidade, da compatibilidade e das interações do fármaco com a mistura nutricional, pois 

incompatibilidades físico-químicas podem ocorrer entre os medicamentos e NP. Portanto, é 

necessária a avaliação farmacêutica relativa ao pH do medicamento, aos diluentes, à concentração 

dos íons divalentes na NP, à presença de eletrólitos, à concentração final do medicamento e também 

aos relatos na literatura científica sobre compatibilidade. 



                                                                                                                                   

 

FONTE: Miranda, T.M.M., Ferraresi, A.A. Compatibilidade: medicamentos e nutrição parenteral. Einstein, v. 14, n. 1, p. 52-55, 

2016. 

A alternativa que traz um exemplo de incompatibilidade físico-química e um íon causador de 

incompatibilidade em nutrição parenteral é: 

 

a) Catálise, Acetato 

b) Floculação, Cálcio 

c) Fotólise, Potássio 

d) Formação de gás, Magnésio 

 

29. C.G.M, sexo feminino, 12 anos, 40 Kg, está em internamento hospitalar e será necessário iniciar 

uma terapia nutricional parenteral com oferta proteica de 1,5g de proteína/Kg/dia. No hospital, cada 

1g de proteína da solução de aminoácidos a 10% fornece 4Kcal. Sabendo disso, quantas Kcal serão 

fornecidas à paciente? 

 

a) Serão fornecidas 240 kcal/dia de calorias protéicas. 

b) Serão fornecidas 280 kcal/dia de calorias protéicas. 

c) Serão fornecidas 200 kcal/dia de calorias protéicas. 

d) Serão fornecidas 320 kcal/dia de calorias protéicas. 

 

30. As Cefalosporinas são antimicrobianos Beta-lactâmicos de amplo espectro, classificadas em 

gerações, quanto a sua atividade antimicrobiana e características farmacocinéticas e 

farmacodinâmicas. Esta classe de antibióticos são os fármacos de escolha em esquemas de 

antibioticoprofilaxia cirúrgica. Assinale a alternativa que traz Cefalosporinas de primeira geração que 

são utilizadas em antibioticoprofilaxias: 

 

a) Meropenem e imipenem 

b) Amoxicilina e ampicilina 

c) Cefazolina e cefalotina 

d) Cefepime e Cefoxitina 

 

31. Os anti-inflamatórios não estereoidais inibidores das ciclo-oxigenases (COX) representam a 

classe de fármacos mais comumente utilizada. A COX corresponde a uma classe de enzimas que 

apresentam duas isoformas principais: a COX-1 e a COX-2. Existe uma grande discussão entre a 

inibição seletiva ou não da COX pelo fato de a mesma, além de participar dos eventos inflamatórios, 

ter papel fundamental na manutenção da homeostase do organismo. A inibição seletiva da COX-2 

surgiu com o intuito de reduzir os efeitos adversos gastrintestinais de uma inibição não seletiva. 

Porém, a inibição exclusiva da COX-2 ocasionou complicações cardiovasculares, fato este que levou 

a retirada de alguns desses fármacos do mercado. 



                                                                                                                                   

 

FONTE: MENDES, et al. Inibição seletiva da ciclo-oxigenase-2: riscos e benefícios. Revista Brasileira de Reumatologia, v. 

52, n. 5, p. 767-782, 2012. 

Baseado nos seus conhecimentos a cerca desse assunto, avalie as afirmativas abaixo e assinale a 

alternativa que traz as CORRETAS: 

I. A cicloxigenase-1 se encontra amplamente distribuída no organismo, enquanto que a 

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

II. Os inibidores seletivos da COX-2, além de inibirem a cicloxigenase, também apresentam 

ação sobre a lipoxigenase aumentando sua eficácia terapêutica. 

III. Ibuprofeno é um fármaco muito ou altamente seletivo para COX-1, enquanto que o 

diclofenaco é muito ou altamente seletivo para COX-2.  

IV. O naproxeno, a nimesulida, o meloxicam são inibidores da COX-2, mas também apresentam 

ação sobre a COX-1. 

 

a) II e III 

b) I e II 

c) III e IV 

d) I e IV 

 

32. Nas últimas décadas, ocorreu um notável avanço na terapia antirretroviral (TARV). A partir da 

monoterapia com a zidovudina, ainda nos anos 1980, drogas e classes novas, mais potentes e 

seguras foram sendo introduzidas na prática clínica, promovendo uma maior expectativa de vida para 

os infectados pelo HIV, com mais qualidade e segurança. Atualmente, dispomos de quatro grandes 

classes de drogas ARV licenciadas para uso clínico: os inibidores da transcriptase reversa do HIV-1 

análogos de nucleosídios (ITRN) e não nucleosídios (ITRNN), os inibidores da protease viral (IP), os 

inibidores de entrada e, os inibidores da integrase (INI), a última classe de ARV a ser introduzida na 

prática clínica. 

FONTE: BRITES, C. A era dos inibidores da integrase: o novo padrão ouro para terapia antirretroviral. The Brazilian Journal 

of Infectious Diseases - Educação Médica Continuada, v. 2, n. 2, p. 57-62, 2016. 

Assinale a alternativa que traz um fármaco antiviral Inibidor da Transcriptase Reversa Análogo de 

Nucleosídeos/Nucleotídeos (ITRN/ITRNN) e um fármaco antiviral Inibidor de Integrase (INI): 

 

a) Zidovudina (ITRN/ITRNN) e Dolutegravir (INI) 

b) Aciclovir (ITRN/ITRNN) e Lamivudina (INI) 

c) Raltegravir (ITRN/ITRNN) e Lamivudina (INI) 

d) Elvitegravir (ITRN/ITRNN) e Tenofovir (INI) 

 

33. Os antibióticos de origem natural e seus derivados semissintéticos compreendem a maioria dos 

antibióticos em uso clínico e podem ser classificados pelo espectro de ação, tipo de atividade 

antimicrobiana, grupo químico ao qual pertencem e mecanismo de ação. Sobre estes medicamentos, 

marque V para as proposições VERDADEIRAS e F para as FALSAS: 



                                                                                                                                   

 

( ) 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. 

( ) As tetraciclinas, lincosaminas e aminoglicosídeos são exemplos de fármacos inibidores da 

síntese proteica bacteriana. 

( ) Dentre os fármacos que atuam no DNA bacteriano encontramos os metronidazois e os 

glicopeptídeos.  

( ) Estreptomicina, minociclina e eritromicina são exemplos de antibióticos das classes 

aminoglicosídeos, tetraciclinas e macrolídeos, respectivamente. 

( ) As sulfas, associadas ou não ao trimetoprim, são fármacos com função de inibidor da 

síntese do folato bacteriano.  

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

 

a) V, V, F, V, V 

b) F, V, V, V, V 

c) V, F, F, V, F 

d) F, V, F, V, V 

 

34.  
A implantação de um sistema racional de dispensação de medicamentos e 
de outros produtos para a saúde deve ser priorizada pelo estabelecimento 
de saúde e pelo farmacêutico, de forma a buscar processos que garantam a 
segurança do paciente, a orientação necessária ao uso racional do 
medicamento, sendo recomendada pela Portaria 4283/2010, a adoção do 
sistema individual ou unitário de dispensação. (GIMENEZ, 2012, p. 44) 

 

Em relação aos Sistemas de dispensação de medicamentos, podemos afirmar que: 

I. O sistema de dispensação coletivo apresenta como vantagem o acondicionamento de 

medicação perto do paciente.  

II. No sistema de dispensação por dose individualizada a medicação é preparada em dose e 

concentração determinadas na prescrição médica, sendo administrada ao paciente 

diretamente de sua embalagem “unitarizada”. Desta forma, a incidência de erros de 

administração de medicamentos é menor que no sistema por dose unitária.  

III. O sistema de dispensação coletivo pode propiciar estoques descentralizados, retirando da 

farmácia o controle do armazenamento e dispensação racional dos medicamentos.  

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. 

V. O sistema de dispensação de medicamentos que apresenta o menor custo de implantação é 

o coletivo, seguido do individualizado e dose unitária. Por esse motivo, muitos hospitais 

optam por adotar o sistema de dispensação misto, ou seja, quando no mesmo hospital, 

adota-se mais de um tipo de sistema. 



                                                                                                                                   

 

As afirmativas CORRETAS são: 

 

a) I, II e III 

b) III, IV e V 

c) II e IV  

d) I, III e V 

 

35. Os estoques das farmácias hospitalares abrigam uma grande diversidade de produtos, 

dificultando o planejamento de seu ressuprimento, tornando extremamente necessário a 

implementação de um programa de gestão de estoques adequado. Duas técnicas de gerenciamento 

de estoques bastante úteis são a curva ABC e a classificação XYZ. A Classificação XYZ provém da 

gestão da qualidade, e avalia o grau de criticidade ou imprescindibilidade do material no 

desenvolvimento das atividades realizadas. 

FONTE: PONTES, A.E.L. Gestão de Estoques: Utilização das ferramentas Curva ABC e Classificação XYZ em uma 

Farmácia Hospitalar. Monografia (Graduação em Farmácia) - Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba. 

João Pessoa, 44 p. 2013. 

Considerando a Classificação XYZ, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência 

com a coluna da esquerda: 

Classe X ( ) Materiais de máxima criticidade; Sua falta provoca a paralisação de 

uma ou mais fases operacionais da organização; Não podem ser substituídos 

por outros equivalentes 

Classe Y ( ) Materiais de baixa criticidade; Sua falta não interrompe as 

atividades da organização; Elevada possibilidade de substituição 

Classe Z ( ) Materiais de criticidade média; São vitais para a realização das 

atividades; Podem ser substituídos por outros com relativa facilidade. 

 

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

BAIXO: 

 

a) 1-2-3 

b) 2-3-1 

c) 3-1-2 

d) 3-2-1 

 

36. Uma estratégia para o enfrentamento do quadro de saúde vigente no País consiste na 

organização do sistema em Redes de Atenção à Saúde, coordenadas e orientadas pela Atenção 

Básica em Saúde (ABS). Nesse sentido, é imprescindível a integração da Assistência Farmacêutica 

nas redes como ação e serviço de saúde. 

FONTE: BRASIL. Serviços farmacêuticos na atenção básica à saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2014 108 p. 



                                                                                                                                   

 

Sobre a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica, determine a veracidade das afirmações a 

seguir e marque a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, considerando V quando as 

afirmações forem verdadeiras e F, quando falsas. 

( ) A Assistência Farmacêutica tem o paciente como seu elemento essencial e contribui para 

seu cuidado equitativo e acompanhamento durante a terapêutica. 

( ) A Assistência Farmacêutica apresenta componentes de natureza técnica, científica, de 

inovação tecnológica e operativa, tendo por objeto a relação com o usuário, organizada de acordo 

com a complexidade, as necessidades da população e as finalidades dos serviços de saúde. 

( ) A programação consiste em estimar quantidades a ser adquirida, feita por meio de um 

planejamento integrado para atender a demanda das Redes de Atenção à Saúde, de acordo com o 

nível de atenção e de serviços ofertados, por período definido de tempo, possuindo influência direta 

sobre o abastecimento e acesso ao medicamento. 

( ) Os serviços farmacêuticos na ABS devem cumprir com as diretrizes propostas pela Política 

Nacional de Assistência Farmacêutica, e representam um conjunto de procedimentos que envolvem 

serviços de gerenciamento, como o planejamento e o abastecimento de medicamentos, e serviços de 

cuidado farmacêutico, como a clínica farmacêutica e as atividades técnico-pedagógicas. 

( ) A Clínica Farmacêutica refere-se a à ciência e às atividades relativas à identificação, à 

avaliação, à compreensão e à prevenção de efeitos adversos, ou de qualquer problema relacionado 

aos medicamentos. 

 

a) V, V, F, F, V 

b) F, V, F, V, V 

c) F, V, V, V, F 

d) V, F, V, F, V 

 

37. A epilepsia constitui um dos distúrbios neurológicos mais comuns na infância, com uma 

prevalência de quatro a seis casos por 1000 crianças. Trata-se de um grupo heterogêneo de 

condições neurológicas caracterizada por uma tendência para gerar crises epiléticas, com todas as 

suas consequências neurobiológicas, cognitivas, psicológicas e sociais. Atualmente, existem diversas 

opções terapêuticas para o tratamento da epilepsia. 

FONTE: MAIA, et al. Epilepsia em idade pediátrica – casuística da consulta de pediatria de um hospital distrital. Nascer e 

Crescer – Birth and Growth Medical Journal, v. 26, n. 2, p. 109-113, 2017. 

A luz dos seus conhecimentos sobre o tratamento da epilepsia, marque a alternativa CORRETA: 

 

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

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

de ausência. 

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

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

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



                                                                                                                                   

 

 

38. 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. De acordo com o mecanismo de ação as interações podem ser classificadas em: físico-

químicas, farmacocinéticas e farmacodinâmicas. As farmacocinéticas ainda se subdividem nas que 

interferem nos processos de absorção, distribuição, biotransformação e excreção. A cerca deste 

assunto, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) A potencialização da depressão do sistema nervoso central que ocorre quando ansiolíticos 

e/ou barbitúricos são associados ao etanol é um exemplo de interação farmacodinâmica. 

b) Quando utilizamos o permanganato de potássio como antídoto nas intoxicações por 

substâncias do tipo alcalóides devido a sua capacidade de inativar as substâncias por 

reações de oxirredução, estamos promovendo uma interação farmacocinética de absorção. 

c) A formação de quelatos pelos metais com as tetraciclinas, formando complexos insolúveis, 

que não são absorvíveis no trato digestivo, é um exemplo de interação físico-química. 

d) A presença de carbonilas nos princípios ativos dos diferentes medicamentos sugerem riscos 

potenciais de interações entre fármacos e alimentos. 

 

39. A insuficiência cardíaca na população pediátrica é uma entidade complexa, com diversas 

peculiaridades e manifestações que variam com a idade. Seu tratamento pode ser a correção do 

defeito cardíaco congênito, com o uso ou não de drogas para otimizar o quadro clínico antes da 

cirurgia. Estudos sobre eficácia das drogas mostram que a digoxina tem efeito benéfico modesto em 

crianças. 

FONTE: AZEKA, et al. Insuficiência cardíaca congestiva em crianças: do tratamento farmacológico ao transplante cardíaco. 

Revista de Medicina, v. 87, n. 2, p. 99-104, 2008. 

Sobre a digoxina, assinale alternativa CORRETA: 

 

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

necessária monitorização terapêutica e farmacológica. 

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

enzima adenosina trifosfatase.  

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

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

causando uma intoxicação digitálica. 

 

40. Todos os anos, no mês de novembro, ocorre a Semana Mundial de Conscientização Sobre o Uso 

de Antibióticos. A campanha visa aumentar a conscientização global sobre a resistência a antibióticos 

e incentivar as melhores práticas entre o público em geral, profissionais de saúde e formuladores de 

políticas para evitar o surgimento e a disseminação de resistência a antibióticos. A resistência aos 



                                                                                                                                   

 

antimicrobianos (AMR) é um dos maiores desafios para a saúde pública. Considerando a abordagem 

de Saúde Única (One Health), a AMR tem importante impacto na saúde humana, animal e no meio 

ambiente, portanto, tratar da resistência aos antimicrobianos vai exigir ações transdisciplinares e 

parcerias entre os múltiplos atores envolvidos com o tema. 

A cerca deste assunto, avalie as afirmações abaixo e assinale a alternativa que traz as CORRETAS: 

I. A resistência a determinado antimicrobiano pode constituir uma propriedade intrínseca de 

uma espécie bacteriana ou uma capacidade adquirida. 

II. O uso inadequado de antimicrobianos tem consequências individuais, mas também coletivas 

por afetar de maneira significativa a microbiota do ambiente hospitalar, aumento dos custos 

hospitalares, maior incidência dos efeitos colaterais, alteração na etiologia das infecções 

hospitalares e superinfecções. 

III. A resistência aos antibióticos está relacionada à utilização de antibióticos inadequados para 

cada infecção e não ao tempo de uso de tal medicamento. 

IV. Uma das causas do uso inadequado dos antimicrobianos é o desconhecimento do perfil de 

sensibilidade dos patógenos. 

 

a) Apenas III 

b) I e III 

c) II e IV 

d) I, II e IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   

 

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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