
UFJF  –  RESIDÊNCIA 2013  –  PROVA OBJETIVA 
MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO ADULTO – FARMÁCIA 

 
 

3  

 
 
01. Sobre o que diz a Constituição Federal de 1988, na Seção II, que trata especificamente da saúde, é correto 
afirmar, EXCETO: 
 

a) É vedada aos gestores locais do SUS a admissão de agentes comunitários de saúde e agentes de 
combate às endemias por meio de processo seletivo público ou por contratação direta. 

b) A descentralização, com direção única em cada esfera de governo, a participação da comunidade e o 
atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais, constituem as diretrizes do SUS. 

c) A iniciativa privada poderá participar do SUS, de forma complementar, mediante contrato de direito público 
ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

d) A saúde como direito de todos e dever do Estado é garantida por meio do acesso universal e igualitário às 
ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

 
 
02. Leia a seguinte afirmativa e, em seguida, marque a resposta INCORRETA. 
Conforme consta no Art. 200 da Constituição Federal de 1988, compete ao SUS, além de outras atribuições: 
 

a) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da 
produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. 

b) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. 
c) fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e 

águas para consumo humano. 
d) participar da formulação da política e da execução do controle social e epidemiológico. 

 
 
03. Em relação aos principais princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), marque a opção INCORRETA.   
 

a) integralidade de assistência nos processos curativos 
b) igualdade na assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie 
c) universalidade de acesso em todos os níveis de assistência 
d) participação da comunidade por meio das entidades representativas 

 
 
04. A Lei n°. 8.080 dispõe sobre as condições para a pr omoção, proteção e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços. Em função do que rege essa lei, marque a alternativa INCORRETA. 
 

a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, e o Estado tem a responsabilidade de prover as 
condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

b) O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído por ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e 
instituições públicas das três instâncias de governo, da administração direta e indireta e das fundações 
mantidas pelo Poder Público. 

c) Faz parte do campo de atuação do SUS a execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica, 
saúde do trabalhador e de assistência previdenciária e terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 

d) As ações e os serviços de saúde executados pelo SUS, de forma direta ou pela participação 
complementar da iniciativa privada, são organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis 
crescentes de complexidade. 
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05. De acordo com a Lei n°. 8142,  sancionada pelo Presidente da República, Sr. Fernando Collor, e decretada 
pelo Congresso Nacional, publicada no Diário Oficial da União , em 31 de dezembro de 1990, e que dispõe sobre 
a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, marque a resposta CORRETA. 
 

a) A Conferência de Saúde reunir-se-á, por determinação do poder executivo, com a representação dos 
vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da 
política de saúde nos níveis correspondentes. 

b) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao 
conjunto dos demais segmentos. 

c) O Conselho de Saúde, de caráter temporário e deliberativo, constitui órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atuando na 
formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, 
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder 
legalmente constituído em cada esfera do governo. 

d) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento 
definidas pelo Conselho Nacional de Saúde. 

 
  
06. Leia a seguinte afirmativa e, em seguida, marque a opção INCORRETA. 
 
Conforme a Portaria nº. 399/2006-GM, são prioridades do Pacto pela vida:  
 

a) reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal e infantil por doenças diarreicas e pneumonia. 
b) fortalecer a capacidade do sistema de saúde para o combate às doenças emergentes e endemias. 
c) consolidar e qualificar as ações de atenção secundária e terciária para atendimento das necessidades 

populacionais. 
d) buscar a atenção integral ao idoso por meio da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. 

 
  
07. Leia a seguinte afirmativa e, em seguida, marque a alternativa INCORRETA. 
 
O Decreto nº. 7.508, de 2011, regulamenta a Lei nº. 8.080/1990, que dispõe sobre a organização do Sistema 
Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Para efeito 
desse Decreto, considera-se: 
 

a) Região de Saúde: espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, 
delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e 
infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e 
a execução de ações e serviços de saúde. 

b) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde: acordo de colaboração firmado entre entes federativos 
com a finalidade de organizar e integrar as ações e os serviços de saúde na rede regionalizada e 
hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação 
de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua 
execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde. 

c) Portas de Entrada: serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS. 
d) Comissões Intergestores: instâncias de pactuação consensual entre os órgãos do Controle social. 

 
 
08. Leia a seguinte afirmativa e , em seguida, marque a opção INCORRETA. 
 
O Decreto n°. 7.508, de 28 de junho de 2011, dispõe  sobre as diretrizes nacionais para a elaboração da Relação 
Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). São 
princípios da RENASES: 
 

a) Universalidade 
b) Segurança 
c) Qualidade 
d) Informação 
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09. Leia a seguinte afirmativa e, em seguida, marque a resposta INCORRETA. 
 
O processo de planejamento da saúde, definido no Decreto n°. 7.508/2011, deve ser:  
 

a) ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, 
compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos 
financeiros. 

b) obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada. 
c) desconsiderar os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada na composição dos Mapas da 

Saúde regional, estadual e nacional, considerando o caráter de complementaridade destes serviços 
previsto na Constituição Federal de 1988. 

d) seguir as diretrizes definidas pelo Conselho Nacional de Saúde para elaboração dos planos de saúde, de 
acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas 
Regiões de Saúde. 

 
 
10. Leia a seguinte afirmativa e, em seguida, marque a resposta INCORRETA. 
 
O Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde, previsto no Decreto nº. 7.508/2011, conterá as seguintes 
disposições essenciais: 
 

a) identificação das necessidades de saúde locais e regionais. 
b) indicadores e metas de saúde. 
c) estratégias para a melhoria das ações e serviços de saúde. 
d) critérios de avaliação dos resultados voltados para a atenção primária à saúde. 

 
 
11. Leia a seguinte afirmação e, em seguida, marque a alternativa CORRETA. 
 
Rita Barata (2008), ao discutir sobre as condições de saúde brasileira, afirma que: 
 

a) a incidência da dengue cresceu de 34,5 casos por cem mil habitantes em 1986, quando a doença foi 
reintroduzida no país, para 100 casos por cem mil habitantes em 2002. 

b) desde o advento do tratamento antimicrobiano para a tuberculose, em meados do século XX, observou-se 
ampla redução na mortalidade pela tuberculose. 

c) entre as doenças infecciosas, é importante destacar a epidemia da AIDS presente no país desde a década 
de 1950. 

d) ainda em relação à AIDS, a região brasileira onde observamos as menores taxas de incidência da doença 
é a região Sul do país. 

 
 
12. Leia a seguinte afirmação e, em seguida, marque a alternativa CORRETA. 
 
A concepção de atenção primária à saúde expressa na declaração de Alma-Ata é abrangente e envolve ações 
voltadas para: 
 

a) garantia do acesso a todas as pessoas e famílias da comunidade, mediante sua participação, a um custo 
que a comunidade e o país possam suportar. 

b) desenvolvimento de ações exclusivamente pelo setor de saúde. 
c) atenção aos principais problemas de saúde da comunidade, garantindo, assim, ações prioritárias para a 

cura de agravos e reabilitação, conforme a necessidade da população. 
d) estratégias que priorizam o atendimento da comunidade e que, portanto, não são fundamentadas no 

desenvolvimento econômico.  
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13. Leia a seguinte afirmação e marque a alternativa INCORRETA. 
 
Vários autores vêm considerando que a formação de profissionais é essencial para o desenvolvimento e a 
manutenção de um sistema público de saúde. São características necessárias a um novo modelo de formação em 
saúde no Brasil: 
 

a) foco no trabalho em equipe multiprofissional, respeitando-se as especificidades de cada profissão e 
incentivando a interação entre elas. 

b) reorientação das pesquisas acadêmicas de forma a responder às necessidades locais, regionais e/ou 
nacionais. 

c) ênfase na articulação com os sistemas estaduais e federal de saúde para garantir acesso prioritário aos 
agravos considerados de alto risco. 

d) maior ênfase na atenção primária/básica, em promoção da saúde e na determinação multifatorial do 
processo saúde-doença. 

 
 
14. Leia a seguinte afirmação e, em seguida, marque a alternativa INCORRETA. 
 
De acordo com d’Ávila Viana e Baptista (2008), são modelos e métodos utilizados na análise de políticas públicas: 
 

a) Estudo de Coorte 
b) Método Comparativo 
c) Métodos Quantitativos 
d) Método Econômico 

 
 
15. Carvalho e Buss (2008), no texto “Determinantes sociais na saúde, na doença e na intervenção”, afirmam 
que, desde os primórdios, sempre houve um grande esforço humano não só para compreender o processo saúde-
doença, como também para intervir sobre as várias classes de fatores determinantes.  Ressaltam, ainda, em 
como, ao longo da história, sempre haver avanços e retrocessos, idas e vindas de crenças e modelos dominantes.  
 
Com base no texto acima citado, é correto afirmar, EXCETO: 
 

a) O desenvolvimento da saúde pública é historicamente associado ao desenvolvimento econômico e social, 
em que a pobreza e as más condições de vida estão intimamente relacionadas ao processo saúde-
doença. 

b) O modelo denominado “história natural da doença” preconiza dois períodos sequenciais: o primeiro, 
chamado de período patogênico, em que ocorre a manifestação e o desenvolvimento da doença, e o 
segundo, denominado pós-patogênico, quando ocorre a recuperação e a reabilitação do indivíduo. 

c) Em meados do século passado, as principais doenças presentes entre os trabalhadores brasileiros eram 
as intoxicações e as dermatoses profissionais, o que já não acontece atualmente, em função das 
mudanças decorrentes dos processos de trabalho e da organização econômica.     

d) A elaboração e implementação de políticas públicas saudáveis, a criação de ambientes favoráveis e a 
reorientação do sistema de saúde são alguns dos campos de ação para a promoção da saúde, segundo a 
Carta de Ottawa. 

 
   
16. Travassos e Monteiro de Castro (2008), quando falam sobre os determinantes e as desigualdades sociais no 
acesso e na utilização de serviços de saúde, afirmam que as desigualdades sociais criam posições sociais e 
oportunidades diferenciadas, o que reflete nas condições de saúde, no acesso e na utilização dos serviços de 
saúde, caracterizando situações de injustiça social que representam iniquidades. Assim, é CORRETO afirmar que: 
 

a) as condições de saúde de uma população não sofrem influência das desigualdades sociais no que diz 
respeito à disponibilidade de serviços e de equipamentos diagnósticos. 

b) algumas barreiras podem existir para dificultar o acesso aos serviços de saúde, como, por exemplo, 
barreiras geográficas, financeiras, organizacionais e ambientais. 

c) a oferta de serviços de saúde é determinada pela necessidade dada pela série histórica de saúde da 
população, não sofrendo influência da utilização atual. 

d) o Programa Nacional de DST e AIDS brasileiro, ao promover o acesso universal à terapia, foi capaz de 
reduzir as desigualdades sociais quanto ao risco de morrer para os pacientes HIV positivos. 
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17. Escorel e Teixeira (2008), ao falarem sobre a história das políticas de saúde brasileiras, nos séculos XIX e XX, 
lembram que o conhecimento do processo histórico é de grande valia para a compreensão das bases do atual 
Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre esse período, marque a opção INCORRETA. 
 

a) A Lei Eloy Chaves, instituída em 1923, deu início à previdência no Brasil, ao criar as Caixas de 
Aposentadoria e Pensões (CAPs) para todos os trabalhadores da iniciativa privada.   

b) A transformação das CAPs em Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs) ocorreu durante o governo 
de Getúlio Vargas. 

c) É da época getulista a separação entre saúde pública e assistência médica previdenciária, sendo que à 
primeira cabia controlar e erradicar doenças infectocontagiosas, endemias e epidemias. 

d) A atual crise financeira da previdência teve origem na metade do século passado (1946-1963), quando 
começou a ocorrer a elevação das despesas, com a ampliação generosa dos benefícios e gastos, em 
detrimento da arrecadação. 

 
 
18. Os autores Noronha, Lima e Machado (2008), quando discorrem sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), 
afirmam que, EXCETO: 
 

a) A VIII Conferência Nacional de Saúde pode ser considerada como um marco da participação popular no 
processo da reforma do sistema de saúde brasileiro, por ter reunido mais de 4.000 pessoas e pela ampla 
participação da sociedade civil. 

b) O financiamento oriundo das receitas arrecadadas pelo Estado é o responsável pela gratuidade da 
totalidade das ações e dos serviços prestados no âmbito do SUS. 

c) A descentralização com comando único se caracteriza por dar ao Governo Federal a responsabilidade e 
autonomia para decidir e implementar ações e serviços de saúde.   

d) Os serviços prestados pelo SUS são definidos por níveis de atenção (hierarquização) e distribuídos 
geograficamente (regionalização). 

 
  
19. Leia a seguinte afirmação e, em seguida, marque a opção CORRETA. 
 
Ugá e Porto (2008), ao falarem sobre financiamento e alocação de recursos em saúde no Brasil, afirmam que: 
 

a) a instituição do Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira (CPMF), que vigorou no país até 2007, 
teve como único propósito o financiamento das ações de saúde. 

b) o financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) tem sido, ao longo dos anos, abalado por fatores 
extrassetoriais vinculados, fundamentalmente, às políticas de ajuste macroeconômicos.   

c) os modelos de financiamento do setor saúde não possuem nenhuma correspondência com o modelo de 
sistema de saúde adotado. 

d) os recursos em saúde no Brasil são distribuídos entre as três esferas de governo (federal, estadual e 
municipal), de forma proporcional e igualitária.     

 
 
20. A autora Rita Barata, em seu trabalho sobre desigualdades sociais e saúde nos chama a atenção para o fato 
de que o estudo das desigualdades sociais e suas relações com as condições de saúde da população não é um 
tema novo e tem sido tema recorrente ao longo dos séculos, desde o século XIX, com as primeiras investigações 
epidemiológicas, até os dias de hoje. Sobre esse assunto, marque a alternativa INCORRETA. 
 

a) As condições de vida vão além das condições materiais de sobrevivência e do estilo de vida, incluindo 
não só os aspectos relativos ao poder aquisitivo individual, mas também as políticas públicas que buscam 
garantir o atendimento das necessidades básicas. 

b) Os indivíduos são independentes dos seus grupos sociais na escolha de seus hábitos de vida, não sendo 
influenciados por escolhas comportamentais individuais para as práticas de promoção de saúde, 
revelando a inexistência da força dos hábitos coletivos.     

c) A equidade parte do princípio de que a simples partilha igualitária de recursos pode não atender as 
diferentes necessidades dos indivíduos.   

d) A institucionalização da linha de pobreza tornou possível monitorar tendências sociais e de saúde entre 
pobres e não pobres, tanto na comparação entre países quanto dentro do próprio país. 
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21. Estes materiais apresentam fluxo quando uma força é aplicada. Com o aumento da força de cisalhamento, a 
velocidade de cisalhamento aumenta, sendo estes materiais conhecidos como sistemas de “cisalhamento fino”, 
pois ocorre à medida que as moléculas poliméricas se alinham ao longo do eixo e deslizam ao passar umas pelas 
outras, tornando o sistema mais fluido. Esse tipo de reologia aplica-se a líquidos: 
 

a) plásticos. 
b) pseudoplásticos. 
c) dilatantes. 
d) tixotrópicos. 

 
 
22. Marque a alternativa CORRETA. 
 
Em um sistema líquido heterogêneo, podemos considerar que as tensões interfaciais entre a película formada 
pelos emulgentes e o óleo é menor, enquanto que a interface entre a película e a água é maior, conferindo-lhe 
grande estabilidade. Essas informações aplicam-se à teoria da: 
 

a) película adsorvida, pois formará emulsão A/O. 
b) da tensão superficial, pois formará emulsão A/O. 
c) da cunha orientada, pois formará emulsão O/A. 
d) película adsorvida, pois formará emulsão O/A. 

 
 
23. Marque a alternativa CORRETA. 
 
Existe um fator que se opõe à energia mecânica para a formação e estabilidade de um sistema emulsionado, esse 
fator se refere:  
 

a) à viscosidade. 
b) aos tensoativos. 
c) à densidade. 
d) à tensão superficial. 

 
 
24. De acordo com a equação de Stokes, são fatores inerentes às propriedades reológicas de uma suspensão, 
EXCETO: 
 

a) viscosidade. 
b) tamanho da partícula. 
c) densidade. 
d) carga da partícula. 

 
 
25. Em colírios, os conservantes devem ter as seguintes propriedades, EXCETO: 
 

a) largo espectro de ação. 
b) baixa solubilidade. 
c) ação contínua. 
d) isenção de toxicidade. 

 
 
26. A colestiramina é um fármaco que pode ser utilizado no tratamento hipercolesterolemia. Por que o uso 
concomitante com medicamentos como: glicosídios digitálicos, tiazídicos, varfarina, tetraciclina, tiroxina, 
pravastatina, fluvastatina, ácido fólico, fenilbutazona, aspirina e ácido ascórbico NÃO é recomendado? 
 

a) A colestiramina causa indução enzimática, aumentando a concentração plasmática dos medicamentos 
citados. 

b) A colestiramina aumenta a excreção dos medicamentos citados. 
c) A colestiramina se complexa com os medicamentos citados, impedindo a absorção. 
d) A colestiramina causa inibição enzimática, diminuindo a concentração plasmática dos medicamentos 

citados. 
 
 



UFJF  –  RESIDÊNCIA 2013  –  PROVA OBJETIVA 
MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO ADULTO – FARMÁCIA 

 
 

9  

 
 
27. Marque a opção em que há somente representantes dos antibióticos beta-lactâmicos. 
 

a) cefalexina; amoxicilina; eritromicina; benzilpenicilina e cefalotina 
b) claritromicina; azitromicina; ticarcilina; piperacilina e neomicina 
c) gentamicina; ciprofloxacina; rifampicina; clindamicina e tobramicina 
d) flucloxacilina; amoxicilina; cefapirina; imipenem e cefalexina 

 
 
28. Marque a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta. 
 
Os diuréticos tiazídicos e fármacos relacionados, tais como hidroclorotiazida e clortalidona, são usados no 
tratamento de hipertensão leve e insuficiência cardíaca congestiva. Qual das opções abaixo descreve o 
mecanismo de ação desses fármacos? 
 

a) Bloqueador do transportador Na+/Cl- presente no túbulo contorcido distal. 
b) Bloqueador do transportador Na+/K+/2Cl- presente no túbulo contorcido proximal. 
c) Antagonista dos receptores de aldosterona, funcionando como poupador de potássio. 
d) Inibidores da anidrase carbônica. 

 
 
29. Marque a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta. 
 
A cimetidina, fármaco usado no tratamento de úlceras, potencializa a ação do propranolol. Que mecanismo explica 
a interação medicamentosa desses fármacos? 
 

a) A cimetidina compete com as proteínas plasmáticas, diminuindo o estado livre do propranolol. 
b) A cimetidina inibe o metabolismo de primeira passagem do propranolol, aumenta a concentração 

plasmática e potencializa a ação do propranolol. 
c) A cimetidina diminui a excreção do propranolol. 
d) A cimetidina induz o metabolismo de primeira passagem do propranolol, aumenta a concentração 

plasmática e potencializa a ação do propranolol. 
 
 
30. Marque a alternativa CORRETA. 
 
O uso de inibidores da enzima conversora (ECA) pode ocasionar eosinofilia, neutropenia e agranulocitose. Para 
monitorar esses efeitos adversos, pode-se realizar o seguinte exame laboratorial: 
 

a) dosagem de creatinina. 
b) dosagem de proteínas totais. 
c) dosagem de fosfatase alcalina. 
d) hemograma completo. 

 
 
31. Marque a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta. 
 
Qual das opções abaixo apresenta somente hipoglicemiantes da classe das tiazolidinadionas? 
 

a) tolbutamida e clorpropamida 
b) glipizida e glicazida 
c) rosiglitazona e pioglitazona 
d) glimepirida e glibenclamida 
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32. Marque a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta. 
 
A inibição da lípase pancreática, impedindo a degradação da gordura dietética em ácidos graxos e gliceróis é um 
mecanismo importante para o tratamento da obesidade. Qual alternativa abaixo cita o fármaco que apresenta esse 
mecanismo? 
 

a) sibutramina 
b) orlistat 
c) rimonabanto 
d) femproporex 

 
 
33. Marque a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta. 
 
Os bisfosfonatos, tais como o alendronato dissódico, são usados no tratamento da osteoporose. Qual alternativa 
abaixo contém o mecanismo de ação desses fármacos? 
 

a) Reduzem a renovação óssea por inibir o recrutamento e promover a apoptose dos osteoclastos. 
b) Induzem a produção dos osteoblastos pela redução da excreção da vitamina D. 
c) Estimulam diretamente a atividade dos osteoblastos, transformando a vitamina D3 em calcitriol.  
d) Inibem os fatores de crescimento e estimulam o recrutamento dos osteoclastos. 

 
 
34. Marque a alternativa CORRETA. 
 
A varfarina é um agente anticoagulante que inibe a vitamina K Redutase, bloqueando a γ-carboxilação de resíduos 
de glutamato da protrombina, os fatores VII, IX e X e a proteína C. Um dos efeitos adversos desse fármaco é: 
 

a) o aumento da glicose no sangue. 
b) o aumento do tempo de protrombina. 
c) o aumento dos eosinófilos no sangue. 
d) a diminuição da fosfatase alcalina. 

 
 
35. Marque a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta. 
 
Boca seca, visão embaçada, constipação e retenção urinária são efeitos adversos produzidos por antidepressivos 
tricíclicos. Qual alternativa abaixo explica o mecanismo desses efeitos? 
 

a) Bloqueio dos receptores colinérgicos muscarínicos. 
b) Bloqueio do recaptador de noradrenalina no terminal. 
c) Ativação dos receptores alfa-1 pré-sinápticos. 
d) Inibição da enzima monoamino-oxidase. 
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36. Analise as afirmativas abaixo, relacionadas à terapia nutricional. 
 

1 - A prescrição de uma nutrição parenteral baseia-se na necessidade calórico-proteica de cada paciente e 
em metas do suporte nutricional, não devendo sofrer alterações em sua composição na medida da 
variação das condições mórbidas do paciente. 

2 - A nutrição parenteral periférica é administrada na mão ou no antebraço, sendo uma via de escolha para 
longos períodos de terapia e sem desnutrição grave.  

3 - A nutrição enteral pode ser administrada por via gastrointestinal ou enteral, já a nutrição parenteral é 
administrada apenas por via intravenosa.  

4 - A nutrição parenteral na via periférica apresenta menor risco de complicações, enquanto a via central 
apresenta maiores riscos de complicações e infecções.  

5 - A nutrição enteral preserva a sequência fisiológica de digestão e absorção dos nutrientes antes que esses 
sejam liberados para a circulação periférica. 

 
A partir dessa análise, pode-se concluir que: 
 

a) apenas as afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas. 
b) apenas as afirmativas 1, 3 e 4 estão corretas. 
c) apenas as afirmativas 2, 3 e 5 estão corretas. 
d) apenas as afirmativas 3, 4 e 5 estão corretas. 

 
 
37. Marque a alternativa CORRETA. 
 
Algumas medidas podem ser adotadas, dentro de um hospital, para assegurar o uso racional dos medicamentos, 
uma delas se refere à manipulação de medicamentos na farmácia hospitalar. Sobre o procedimento de dose 
unitária, segundo a Resolução n° 67/2007, que dispõ e sobre as Boas Práticas de Manipulação de Preparações 
Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácia, podemos definir o procedimento de dose unitária como: 
  

a) a dose unitária é a adequação da forma farmacêutica à quantidade correspondente de dose prescrita para 
um determinado paciente, preservadas suas características de qualidade e rastreamento.  

b) a dose unitária é a adequação da forma farmacêutica em doses previamente selecionadas para 
atendimento a prescrições nos serviços de saúde. 

c) uma das vantagens do sistema de distribuição por dose unitária é a diminuição de estoques nas unidades 
assistenciais, com redução de perdas e maior controle dos estoques e prazo de validade. 

d) o envio ordenado de medicamentos para as clínicas, com vista ao atendimento do conjunto de pacientes 
por um período de 24 horas. 

 
 
38. O objetivo dos Centros de Informação de Medicamentos (CIM) é prover informações claras, precisas e 
aplicáveis sobre medicamentos, de modo a promover o seu uso racional. Quanto às atribuições do CIM, marque a 
alternativa INCORRETA. 
 

a) Desenvolver atividades de pesquisa sobre o uso de medicamentos. 
b) Realizar revisões do uso de medicamentos. 
c) Publicar materiais educativos/informativo sobre os medicamentos. 
d) Tornar acessível a consulta às fontes primárias, secundárias e terciárias de informação para 

esclarecimento de questões, pela equipe de saúde. 
 
 
39. Relatos antigos, de 325 d.C., citam que as questões sobre as infecções hospitalares eram tratadas confinando 
os doentes em ambientes restritivos, propiciando a transmissão das moléstias. Hoje existe a preocupação com o 
controle das infecções hospitalares, que podem ser definidas como aquelas adquiridas após a admissão do paciente, 
e que se manifestam durante a internação ou após a alta, quando puderem ser relacionadas com a internação ou 
com procedimentos hospitalares. Sobre as infecções hospitalares, é CORRETO afirmar que: 
 

a) convenciona-se infecção hospitalar a toda manifestação clínica que se apresenta a partir de 72 horas 
após a admissão, para qualquer situação de internação do paciente. 

b) a transmissão transplacentária, em recém-nascidos, é um caso grave de infecção hospitalar. 
c) os pacientes que já se internam com infecção hospitalar são considerados portadores de infecção 

hospitalar do hospital que os recebe. 
d) geralmente as infecções hospitalares são associadas aos diversos procedimentos invasivos como: os 

cirúrgicos, os cateterismos, a ventilação mecânica entre outros.  
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40. Marque a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta. 
 
Padronização e seleção de medicamentos são atividades que proporcionam o uso racional de medicamentos no 
âmbito hospitalar. Qual Comissão é responsável por implementar uma política de uso racional de medicamentos 
nos hospitais? 
 

a) A Comissão de Farmácia e Terapêutica. 
b) A Comissão de Infecção Hospitalar. 
c) A Comissão de Padronização de Medicamentos. 
d) A Comissão de Ética em Pesquisa. 

 
 
41. A curva ABC tem sido utilizada pela administração de hospitais em programas de suprimento e produção, 
aplicação de capital de giro e disponibilização de recursos, em situações de urgência. A administração de 
materiais do hospital define as classes ABC obedecendo a faixas predeterminadas em que se tem, no máximo, 
20% de itens classe A, representando 50% do custo, 20% a 30% de itens da classe B, representando 20% a 30% 
do custo e 50% de itens da classe C, representando 20% do custo, podendo haver uma pequena variação no 
cenário hospitalar brasileiro. Marque a alternativa que contém os itens que devem ser cortados em uma estratégia 
de redução de gastos. 
 

a) itens da classe A 
b) itens da classe B 
c) itens da classe C 
d) itens das classes B e C 

 
 
42. Na gestão de materiais, o controle de estoques determina “quando” e “quanto” comprar para uma aquisição 
adequada. Para realizar sua atividade de forma eficiente, o controle de estoque se utiliza de vários parâmetros 
como: o consumo médio mensal, o estoque de segurança, a curva ABC, o estoque máximo, o ponto de 
ressuprimento, o lote econômico de compras e outros. Sobre o estoque de segurança, marque a alternativa 
CORRETA. 
 

a) O estoque de segurança depende do consumo, do tempo de abastecimento, mas independe da 
classificação ABC do produto. 

b) O estoque de segurança é um estoque extra, não quantificado no estoque normal, que assegura a 
terapêutica do paciente. 

c) O estoque de segurança é a quantidade de cada item que deve ser mantida como reserva, para garantir a 
continuidade do procedimento em caso de ocorrências imprevisíveis.  

d) O estoque de segurança evita a ruptura do estoque que apresenta como consequência o próprio custo da 
ruptura, mas não interfere no nível de atendimento prestado ao paciente. 

 
 
43. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que constitui reação adversa a medicamentos (RAM) do tipo A. 
 

a) síndrome da retirada dos opiáceos 
b) reação de hipersensibilidade aos beta-lactâmicos 
c) sonolência devida aos anti-histamínicos 
d) teratogênese causada pela talidomida 
 

 
44. Marque a alternativa CORRETA. 
 
Fase dos estudos de novos medicamentos cuja finalidade é obter informação do produto na prática habitual de 
uso, geralmente participam deles milhares de pacientes, em estudos multicêntricos:  
 

a) estudos pré-clínicos. 
b) estudos clínicos de fase II. 
c) estudos clínicos de fase III. 
d) estudos de pós-comercialização. 
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45. As alternativas abaixo são fases do Método Dáder, EXCETO: 
 

a) fase de estudo. 
b) fase de intervenção. 
c) entrevistas sucessivas. 
d) fase de aconselhamento. 

   
 
46. Das alternativas abaixo, assinale a que NÃO constitui fator que aumenta o risco para a osteoporose. 
 

a) Ausência de histórico prévio de fratura. 
b) Antecedentes familiares. 
c) Perda de visão como consequência da idade. 
d) Baixa exposição solar. 

 
 
47. Marque a alternativa CORRETA. 
 
Segundo o Terceiro Consenso de Granada, NÃO é considerado um tipo de PRM: 
 

a) conservação inadequada. 
b) duplicidade. 
c) interações medicamentosas. 
d) problema de saúde não tratado. 

 
 
48. Supondo-se que um farmacêutico disponha das fontes de informação científicas citadas abaixo, assinale 
aquela que apresenta o maior nível de evidência. 
 

a) relato de caso. 
b) série de casos. 
c) estudo de coorte. 
d) investigação em animais. 

 
 
49. Assinale a alternativa que contém a condição na qual é prescindível, segundo a Lei no 8.666/93, a compra de 
medicamentos para o setor público através de licitação. 
 

a) Aquisições de itens de pequeno valor (de 8 a 80 mil reais). 
b) Operações entre entidades públicas e sociedades civis sem fins lucrativos. 
c) Quando a aquisição pode ser feita via pregão eletrônico. 
d) Emergência. 

 
 
50. Marque a alternativa CORRETA. 
 
É um fator de risco cardiovascular (FRCV) não modificável: 
 

a) inatividade física. 
b) obesidade. 
c) idade. 
d) diabetes. 

 
 
 
 
 
 


