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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 01 a 06. 

Eu estava sentado no trem quando entrou um grupo de torcedores de futebol. 
Tinham acabado de sair do jogo − era evidente que o time deles tinha vencido 
− e ocuparam os assentos livres que havia ao meu redor. Um deles pegou um 
jornal que alguém tinha deixado e começou a soltar risinhos de zombaria 
enquanto lia os últimos “fatos alternativos” difundidos por Donald Trump. 

Os outros logo começaram a contribuir com suas ideias a respeito do gosto do 
presidente pelas teorias da conspiração. A conversa não demorou para abordar 
outras conspirações, e desfrutei escutando dissimuladamente enquanto o 
grupo ria sem piedade dos seguidores da teoria da terra plana e da última ideia 
de Gwyneth Paltrow, e repetia as piadas na Internet sobre os supostos rastros 
químicos (chemtrail) deixados por aviões. 

Então ocorreu uma pausa e um deles aproveitou para fazer a seguinte 
contribuição: “Tudo bem que tudo isso é idiotice, mas não venham me dizer 
que a gente pode acreditar nas ideias que costumam colocar na nossa cabeça. 
Por exemplo, as imagens do homem na lua. É óbvio que foram simuladas, e 
além disso, muito mal simuladas. Outro dia vi um blog que dizia para 
repararmos que não havia nem mesmo estrelas em nenhuma das imagens”. 

Para minha surpresa, o grupo concordou, acrescentando mais “provas” que 
reforçavam a tese de que a alunissagem tinha sido uma fraude: as estranhas 
sombras das fotografias, a bandeira que tremula sendo que na Lua não há 
atmosfera, e como puderam gravar Neil Armstrong pondo o pé na superfície se 
não havia ninguém para segurar a câmera.... 

(Mark Lorch, El País, 26/08/2017) 

 

1. Pode-se afirmar que o autor Mark Lorch 
 

a) lamenta o comportamento dos torcedores por tratarem ironicamente os 

seguidores de teorias alternativas que explicam fenômenos químicos e 

geológicos. 

b) põe em dúvida a alunissagem. 

c) expressa incômodo com os torcedores por zombarem das 

manifestações do presidente norte-americano. 
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d) põe em xeque a racionalidade dos torcedores, pois valorizam provas e 

conclusões lógicas e acreditam ao mesmo tempo em teorias alternativas 

absurdas. 

e) surpreende-se com o conhecimento dos torcedores a respeito das 

provas de que a alunissagem foi uma fraude. 

 

2. O desenrolar da conversa entre os integrantes do grupo de torcedores de 
futebol indica que: 

a) os fatos alternativos difundidos por Donald Trump sugerem que agências 

secretas internacionais são responsáveis por inúmeras fraudes, tal como 

a alunissagem. 

b) o grupo reconhece a veracidade das imagens do homem na lua, ainda 

que não consiga explicar as estranhas sombras das fotografias, a 

gravação de Neil Armstrong colocando o pé na superfície da lua e o 

tremor da bandeira americana. 

c) os fatos alternativos difundidos por Donald Trump são para os 

torcedores tão fantasiosos quanto a teoria da terra plana e a ideia de 

supostos rastros químicos deixados por aviões. 

d) apesar de zombarem do presidente norte-americano e de alguns 

seguidores de novas teorias, são suficientemente esclarecidos para não 

acreditarem em fatos alternativos que não podem ser comprovados. 

e) os torcedores são pouco propensos a acreditar em teorias da 

conspiração. 

 
3. A palavra “alunissagem”, que aparece no último parágrafo do texto, pode 

ser classificada como: 

a) Uma ambiguidade, pois gera duplicidade de sentido ao texto. 

b) Uma catacrese, pois representa um “nome” dado a algo que não possui 

nome específico, fazendo referência a outras coisas e objetos. 

c) Uma ironia, pois o termo foi propositalmente utilizado para manifestar o 

sentido oposto do seu significado. 
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d) Uma metáfora, pois expressa uma relação de semelhança com o termo 

“aterrissagem”. 

e) Um neologismo, visto tratar-se de uma expressão nova na Língua 

Portuguesa 

 

4. Assinale a alternativa que substitui, correta e respectivamente, de acordo 
com a norma culta, os termos destacados em: 
 
....enquanto lia os últimos “fatos alternativos” difundidos  por Donald 
Trump. 
....desfrutei escutando dissimuladamente  enquanto o grupo ria sem 
piedade.... 
Então ocorreu uma pausa  e um deles aproveitou para fazer a seguinte 
contribuição 
 

a) opiniões fantasiosas publicadas.../ apreciei escutando calado.../ deu-se 

um intervalo... 

b) casos inverossímeis propagados.../ gostei de fingir que escutava.../ o 

trem parou... 

c) acontecimentos sucessivos divulgados.../ aproveitei ouvindo 

disfarçadamente.../ depois de um intervalo... 

d) notícias falsas espalhadas.../ deliciei-me ouvindo disfarçadamente.../ 

pararam um pouco de conversar... 

e) versões conflitantes disseminadas.../ diverti-me fingindo ouvir.../ ficaram 

calados... 

 

5. Escolha a alternativa que preenche adequadamente o espaço em branco, 
de acordo com as normas ortográficas da Língua Portuguesa: 

 

Os outros logo começaram a contribuir com suas ideias 
___________________ do presidente pelas teorias da conspiração 

a) quanto à predileção  

b) no que diz respeito a inclinação 
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c) à respeito da tendência 

d) sobre à preferência 

e) no que toca a atração 

 

6. Escolha a alternativa que substitui a conjunção “e além disso ”, na frase 
abaixo, sem alterar o sentido: 

É óbvio que foram simuladas, e além disso , muito mal simuladas. 

a) portanto 

b) contudo 

c) por conseguinte 

d) mas também 

e) e não obstante 

 

6. Leia abaixo a letra da musica “Samba do Approach”, de autoria do 
compositor Zeca Baleiro: 

 

Samba do Approach 

Venha provar meu brunch  

Saiba que eu tenho approach  

Na hora do lunch 

Eu ando de ferryboat  

Eu tenho savoir-faire 

Meu temperamento é light 

Minha casa é hi-tech 

Toda hora rola um insight 

Já fui fã do Jethro Tull 

Hoje me amarro no Slash 

Minha vida agora é cool 

Meu passado é que foi trash 

Fica ligada no link 
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Que eu vou confessar, my love  

Depois do décimo drink 

Só um bom e velho engov 

Eu tirei o meu green card 

E fui pra Miami Beach 

Posso não ser pop star 

Mas já sou um nouveau riche  

Eu tenho sex-appeal 

Saca só meu background  

Veloz como Damon Hill  

Tenaz como Fittipaldi 

Não dispenso um happy end  

Quero jogar no dream team  

De dia um macho man 

E de noite uma drag queen.  

(Zeca Baleiro)  

 

Pode-se afirmar que a intenção de Zeca Baleiro é: 

 

a) mostrar grande erudição, ao incorporar inúmeras palavras estrangeiras 

em sua canção. 

b) ironizar o costume brasileiro de usar palavras e modismos estrangeiros. 

c) lançar mão de uma engenhosa estratégia de marketing e vender sua 

música no exterior. 

d) reafirmar o seu estilo musical, utilizando-se da miscelânea cultural e de 

estrangeirismos.  

e) buscar visibilidade e maior prestígio para a MPB, inserindo-a no 

processo de globalização. 
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8. Tendo-se em vista as informações dispostas no Gráfico abaixo, elaborado 
pela European Environment Agency, escolha a única alternativa que apresenta 
análise correta sobre a projeção populacional da Europa, África e Ásia para o 
ano de 2050. 

Gráfico: Pirâmides populacionais para a Europa, África e Ásia para 2000 e 
2050 por idade, sexo e educação 
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Fonte: European Environment Agency: Diverging global population trends 
(GMT 1), 2015. 

Legenda: “Educational attainment” = Nível educacional; “Higher education” = 
Educação superior; “Secondary education” = Educação secundária; “Some 
primary education” = Alguma educação primária; “No formal education” = Sem 
educação formal; “European Union” = União Europeia; “Age groups in years”: 
Grupos etários em anos; “MEN”: Homens; “WOMEN”: Mulheres; “Million 
people”: Pessoas em milhões 

 

a) A projeção para 2050 é de que Ásia e África tenham níveis crescentes e 

contínuos de fertilidade enquanto a Europa permanece estagnada. 

b) A projeção para 2050 é de envelhecimento populacional nos três 

continentes e elevação mais pronunciada na escolaridade superior 

feminina. 

c) A projeção para 2050 é de que parte pequena da população dos três 

continentes permaneça sem acesso à educação formal. 

d) A projeção para 2050 é de que na Europa a sociedade estará mais 

suscetível ao envelhecimento populacional e ao declínio do nível de 

escolarização. 

e) A projeção para 2050 é de elevação da escolaridade e de crescimento e 

envelhecimento contínuos da população nos três continentes. 

 

9. Assinale a alternativa correta, tendo em vista a norma culta da Língua 
Portuguesa: 

 

a) O governo brasileiro firmou compromisso nacional pelo combate à 

epidemia de Zika, entretanto, entidades pernambucanas acusaram-lhe 

de descaso. 

b) Casos de Zika foram detectados em várias nações do continente 

americano e a Organização Mundial da Saúde lançou alerta de que a 

pandemia lhes afetará profundamente. 
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c) A relação entre o vírus Zika e a microcefalia, identificada pela Dra. 

Adriana Melo, permitiu aos neonatologisas fixar alternativas de 

prevenção da doença, dando-lhes novas esperanças. 

d) Ao contrair o vírus da Zika, uma criança foi internada em regime de 

urgência e, apesar das dificuldades, o hospital geral do município 

assegurou-a tratamento adequado. 

e) Alguns países afetados por epidemias de Zika atribuem o descontrole à 

falta de educação das populações locais, conferindo-as 

responsabilidade pelos risco à saúde pública. 

 

10. A manchete principal do jornal diário de uma cidade do interior paulista 
informa: "O único hospital especializado em doenças cardíacas que atende 
pelo SUS está superlotado". 

Indique a única alternativa correta: 

 

a) Há na cidade um único hospital especializado em doenças cardíacas 

que está superlotado. 

b) Há na cidade apenas um hospital que atende pelo SUS e está 

superlotado. 

c) Na cidade, há vários hospitais especializados em doenças cardíacas, 

mas apenas um está superlotado. 

d) O único hospital que atende pelo SUS na cidade é especializado em 

doenças cardíacas, porém está superlotado. 

e) Apenas um dos hospitais especializados em doenças cardíacas da 

cidade atende pelo SUS e está superlotado. 

 

POLÍTICA DE SAÚDE 

Considere o texto a seguir para responder as questões: 11 e 12 
 
O Ambulatório do Índio e o Hospital São Paulo da EPM vêm se constituindo ao 
longo desses anos em espaço permanente de reflexão sobre o atendimento 
aos povos indígenas de diferentes etnias que vivem múltiplas realidades 
culturais, linguísticas e de contato com a sociedade brasileira, lançando mão 
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das experiências anteriores da EPM/Projeto Xingu no atendimento a essa 
população nos campos da assistência, ensino, pesquisa e extensão. 
As experiências apreendidas no atendimento ao paciente indígena mostraram 
quão complexa e delicada é a permanência deste paciente em um ambiente 
diverso e distante de sua realidade. Este trabalho contribuiu para a reflexão 
sobre a necessidade de os serviços de saúde de média e alta complexidade 
olhar para os sujeitos indígenas a partir de suas diferenças e vulnerabilidades, 
permitindo que o outro se aproxime e que essa aproximação coadune com a 
formação de vínculo e acolhimento.  
 
Referencia: Pereira RE et al. A experiência de um serviço de saúde 
especializado no atendimento a pacientes Indígenas. Saúde Soc. São Paulo, 
v.23, n.3, p.1077-1090, 2014 
 
11. Refletindo sobre o texto acima relacionamos com a seguinte política: 
 

a) Sistema Único de Saúde 

b) Política Nacional de Imunização 

c) Política Nacional da Atenção Básica 

d) Política Nacional de Redução de Danos 

e) Política Nacional de Humanização 

 

12. Com base no texto anterior e relacionando à Política específica seleciona a 
alternativa mais adequada. 
 

a) Estratégias e programas nas redes de atenção à saúde devem adaptar-

se às necessidades locais e às possibilidades específicas de cada 

região, levando em conta os diversos sistemas sociais, culturais e 

econômicos. 

b) É função da atenção primária à saúde desencadear intervenções nas 

comunidades indígenas com vista à promoção da saúde e prevenção de 

doenças e deverá resolver todas as necessidades de saúde. 

c) Os povos indígenas devem ser tratados apenas por profissionais de 

saúde indígenas. 

d) Estratégias e programas nas redes de atenção à saúde devem ser 

nacionais para o melhor direcionamento das ações. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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13. Complete as lacunas: A Política Nacional da Atenção Básica tem como 
principais diretrizes e princípios: Utilização de tecnologias de cuidado 
complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e 
__________de saúde de ________________frequência e relevância em seu 
_______________, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e 
o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento 
devem ser acolhidos. 
 

a) Reinvindicações; maior; programa 

b) Necessidades; menor, ambulatório 

c) Necessidades; maior; território 

d) Reinvindicações, maior e território 

e) Necessidades, igual, programa 

 
Considere o texto a seguir para responder as questões: 14, 15 e 16 
Carta dos Direito dos Usuários da Saúde 
A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde aprovada pelo Conselho Nacional 
de Saúde (CNS) em 17 de junho de 2009, tem como base seis princípios 
básicos de cidadania. Caracteriza-se como uma importante ferramenta para 
que o cidadão conheça seus direitos e deveres no momento de procurar 
atendimento de saúde, tanto em serviço público como privado. São eles: (1) 
todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de 
saúde; (2) todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu 
problema; (3) todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor 
e livre de qualquer discriminação; (4) todo cidadão tem direito a atendimento 
que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos; (5) todo cidadão 
também tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça da forma 
adequada; (6) todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores da 
saúde para que os princípios anteriores sejam cumpridos.  
(Ministério da Saúde,2011) 
 
14. Em consonância com o primeiro princípio da carta dos direitos dos usuários 
da saúde, as políticas públicas, as ações e os serviços de saúde no Brasil vêm 
avançando para um novo sistema organizado em Redes de Atenção à Saúde 
(RAS). É característica diferencial da RAS: 
 

a) O serviço de urgência e emergência como porta de entrada preferencial 

do usuário ao sistema de saúde. 

b) Considerar o paciente agente corresponsável pela sua própria saúde. 

c) Alcançar a qualidade dos serviços, sem levar em conta uma avaliação 

econômica. 
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d) As intervenções de saúde planejadas e executadas a partir de 

demandas preestabelecidas, voltadas à cura e reabilitação. 

e) Centralização das ações em saúde com base nas doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), responsáveis por mais de 70% das causas de 

óbito no Brasil. 

 
15. O usuário de saúde tem como direito o tratamento adequado e efetivo para 
seu problema, para isso é fundamental: 
 

a) Em caso de encaminhamento para outra unidade ou serviço de saúde é 

dispensável o preenchimento de documento que contenha o resumo da 

história clínica e motivo do encaminhamento. 

b) Respeitar sua autonomia durante o tratamento, cabendo ao médico 

decidir se seus familiares e acompanhantes deverão ser informados 

sobre seu estado de saúde. 

c) Que as informações sobre o estado de saúde sejam registradas no 

prontuário do usuário com caligrafia legível, sendo recomendada a sua 

atualização constante. 

d) Realizar atendimento em tempo oportuno, com tecnologia de saúde 

apropriada, por equipe multiprofissional capacitada, mesmo sem 

condições adequadas de atendimento. 

e) Realizar atendimento em tempo oportuno, com tecnologia de saúde 

apropriada, por equipe multiprofissional capacitada, cabendo aos 

profissionais de saúde decidir o melhor tratamento. 
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16. Não é incomum após o atendimento de saúde o usuário ter dúvidas sobre o 
seu diagnóstico e tratamento, para evitar esse problema tem sido preconizado: 
 

a) Que as ações de saúde sejam planejadas com base em evidências 

científicas e o usuário de saúde respeitado em sua individualidade, 

sendo questionável considerar os determinantes sociais relacionados ao 

processo de adoecimento. 

b) Que o usuário de saúde receba atendimento humanizado, com 

acolhimento baseado exclusivamente na sua queixa de origem física. 

c) Valorizar a autonomia, identificar as potencialidades e desenvolver a 

capacidade do usuário, possibilitando escolhas inconscientes sobre sua 

saúde. 

d) Desenvolver redes de apoio intersetoriais, de forma a fragmentar as 

ações e serviços em saúde, tornando-as resolutivas. 

e) Promover a participação social, ao considerar no planejamento das 

intervenções em saúde a visão de diferentes atores, grupos e coletivos 

na identificação de problemas e solução de necessidades. 

 
17. É de responsabilidade de todos: usuários, profissionais e gestores da 
saúde, a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). Não pode ser 
entendido como princípio e diretriz do SUS: 
 

a) Descentralização e regionalização na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS) oferta serviços organizados a partir da constituição de 

redes assistenciais. 

b) Política de saúde redistributiva. 

c) Controle social. 

d) Conjunto articulado e contínuo das ações e serviços em todos os níveis 

de complexidade do sistema de saúde. 

e) Garantia do acesso aos serviços de saúde baseando-se no conceito de 

cidadania regulada. 
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18. O processo de construção de uma política pública envolve diferentes 
momentos passíveis de análise e intervenção sobre o processo político. Nesse 
sentido, assinale a alternativa que apresenta fases de uma política pública de 
modo cíclico. 
 

a) (1) Reconhecimento de um problema; (2) Formulação da política; (3) 

Tomada de decisão; (4) Implementação; e (5) Avaliação da política. 

b) (1) Montagem da agenda; (2) Tomada de decisão; (3) Implementação; 

(4) Adaptação; e (5) Encerramento da política; 

c) (1) Identificação de prioridades; (2) Avaliação; (3) Financiamento; (4) 

Tomada de decisão; e (5) Correções da política. 

d) (1) Identificação de minorias; (2) Eleição de prioridades; (3) Tomada de 

decisão; (4) Planejamento estratégico; e (5) Montagem da agenda. 

e) (1) Identificação de lacunas assistenciais; (2) Reconhecimento de um 

problema econômico; (3) Planejamento orçamentário; (4) Avaliação; e 

(5) Implementação. 

 

19. No século XX, na área das políticas sociais, observou-se uma emergência 
de políticas estatais configuradas em sistemas de proteção social conhecidos 
como Estados de Bem-Estar Social (Welfare States).  No Brasil, o Sistema 
Único de Saúde está vinculado a que tipo de sistema de proteção social?  
 

a) Seguro sócio-empresarial 

b) Residual 

c) Seguridade social 

d) Meritocrático 

e) Corporativista 

 
20. “A cidadania é considerada um atributo central da democracia, uma vez 
que a igualdade é ampliada pela expansão do escopo da cidadania e cada vez 
mais pessoas têm acesso a essa condição”. A partir dessa consideração, 
assinale a alternativa que apresenta princípios coerentes ao status político da 
cidadania. 

a) Solidariedade e assistencialismo. 
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b) Individualismo e liberdade. 

c) Justiça, direitos e deveres 

d) Diferenciação de classes sociais e meritocracia. 

e) Propriedade privada e competitividade 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

21. Em algumas situações infecciosas, é necessário o uso de associações de 
antimicrobianos. Qual dos itens a seguir, cita um dos malefícios dessa 
associação? 

 

a) Redução de dose. 

b) Tratamento de infecções polimicrobianas 

c) Sinergia de efeito sobre um microrganismo. 

d) Prevenção do surgimento de resistência bacteriana. 

e) Aumento de efeitos adversos 

 

22. Sabendo-se que a resistência bacteriana é um grave problema a ser 
enfrentado. Qual das afirmações a seguir está correta? 

 

a) As taxas de resistência aos antimicrobianos são inversamente 

proporcionais à quantidade de seu uso. 

b) A redução do uso de antimicrobianos é acompanhada pelo aumento das 

taxas de resistência. 

c) Quanto maior a exposição ao antibiótico, maior chance da bactéria de se 

tornar resistente. 

d) Microrganismos sensíveis a determinados antimicrobianos em um local 

(exemplos: clínica ou hospital), permanecem sempre sensíveis em outro 

local (exemplos: clínica ou hospital). 

e) A resistência bacteriana é sempre classificada como uma resistência 

natural ou intrínseca. 
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23. Qual dos sistemas a seguir corresponde ao Sistema de Distribuição de 
Medicamentos, onde a farmácia dispensa os medicamentos nas formas 
prontas para uso (prontos para serem administrados a um determinado 
paciente), de acordo com a dose prescrita em um determinado período de 
tempo, e sem a necessidade de nova manipulação? Qual dos sistemas a 
seguir corresponde ao Sistema de Distribuição de Medicamentos, onde a 
farmácia dispensa os medicamentos nas formas prontas para uso (prontos 
para serem administrados a um determinado paciente), de acordo com a dose 
prescrita em um determinado período de tempo, e sem a necessidade de nova 
manipulação? 

 

a) Misto ou combinado 

b) Individualizado direto. 

c) Individualizado indireto. 

d) Coletivo. 

e) Dose unitária. 

 

 

24. A CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) é uma comissão 
importante frente ao combate às infecções hospitalares e na luta contra o 
surgimento de bactérias multirresistentes no ambiente hospitalar.  

Portanto, qual das afirmações a seguir está correta? 

 

a) A CCIH tem como atribuição, notificar somente infecções comunitárias, 

pois estas são o foco da Anvisa. 

b) A CCIH é uma comissão composta por médicos e enfermeiros. Os 

demais profissionais de saúde são consultados quando a CCIH possui 

alguma dúvida pontual. 

c) A CCIH, juntamente com a CFT (Comissão de Farmácia e Terapêutica), 

deve estabelecer a política de seleção e utilização de antimicrobianos no 

ambiente hospitalar. 

d) O treinamento da equipe de limpeza não é atribuição da CCIH, mas sim, 

do serviço de hotelaria hospitalar. 
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e) A CCIH discute a padronização e o uso de antimicrobianos 

conjuntamente com a CFT (Comissão de Farmácia e Terapêutica), mas 

não discute a padronização de soluções germicidas. 

 

25. Considerando a importância da seleção e padronização de medicamentos a 
serem utilizados nos serviços de saúde, assim como as atribuições da farmácia 
hospitalar e as atribuições da CFT (Comissão de Farmácia e Terapêutica), 
pergunta-se: qual das afirmações a seguir está correta? 

 

a) A formulação de normas para prescrição e uso de medicamentos é 

atribuição exclusiva da farmácia hospitalar e não da CFT. 

b) A CFT é uma comissão composta somente por médicos (um de cada 

especialidade médica), com finalidade de realizar a melhor seleção e 

padronização de medicamentos dentro de instituições da saúde. 

c) A seleção e padronização dos medicamentos é atribuição exclusiva da 

farmácia hospitalar e não da CFT. 

d) A elaboração de protocolos clínicos e de diretrizes terapêuticas é 

atribuição exclusiva da farmácia hospitalar e não da CFT. 

e) A CFT é uma comissão assessora a diretoria clínica, na elaboração de 

diretrizes para seleção, padronização e uso de medicamentos dentro de 

instituições da saúde 
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26. A acreditação hospitalar é um processo de certificação voluntária, a qual 
apresenta diversos benefícios. Qual dos itens a seguir não é considerado um 
dos benefícios diretos do processo de acreditação hospitalar? 

 

a) Segurança e eficiência do trabalho. 

b) Melhora da qualidade da assistência. 

c) Melhora na qualidade dos processos. 

d) Gerenciamento sem necessidade de indicadores. 

e) Credibilidade e confiança junto ao paciente e a população. 

 

27. Com base na Resolução do Conselho Federal de Farmácia n° 586 de 2013 
que regulamenta a prescrição farmacêutica, qual das afirmações a seguir está 
correta? 

 

a) O Farmacêutico pode prescrever medicamentos e outros produtos com 

finalidade terapêutica, cuja dispensação NÃO EXIJA prescrição médica, 

inclusos medicamentos industrializados e preparações magistrais. 

b) O Farmacêutico pode prescrever medicamentos cuja dispensação NÃO 

EXIJA prescrição médica, sem necessidade de conhecimentos e 

habilidades clínicas específicas. 

c) O Farmacêutico pode prescrever medicamentos cuja dispensação EXIJA 

prescrição médica, desde que condicionado à existência de diagnóstico 

prévio, mas sem a necessidade de estar previsto em programas, 

protocolos, diretrizes ou normas, aprovados para uso em instituições de 

saúde. 

d) O Farmacêutico pode prescrever medicamentos cuja dispensação EXIJA 

prescrição médica, sem necessidade de requisitos específicos de 

formação, como título de especialista ou conhecimentos e habilidades 

específicas. 

e) É permitido ao Farmacêutico modificar a prescrição de medicamentos de 

um paciente, emitida por outro prescritor, em qualquer situação e sem 

necessidade de justificativa. 
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28. A Resolução do Conselho Federal de Farmácia n° 585 de 2013 
regulamentou as atribuições clínicas do farmacêutico. Fundamentado nessa 
legislação, qual das afirmações a seguir é considerada atribuição clínica do 
farmacêutico relacionadas ao cuidado à saúde? 

 

a) Prescrever, independentemente do âmbito de sua competência 

profissional. 

b) Prover consulta farmacêutica somente em consultório farmacêutico. 

c) Realizar evolução farmacêutica e registrar no prontuário do paciente. 

d) Solicitar exames laboratoriais, independentemente de sua competência 

profissional. 

e) Realizar conciliação de medicamentos em uso pelo paciente, somente 

durante o processo de admissão em um serviço de saúde. 

 

29. Das equivalências abaixo relacionadas, assinale a resposta correta: 

 

1. 4 mcg/mL = 0,0004 mg/mL 

2. 3,5 % = 35 mg/mL 

3. 1,2 g/L = 12 mg/mL 

4. 900 mg/L = 0,9% 

5. 0,256 mOsm/g = 0,256 Osm/Kg 

 

a) Itens 1 e 5 estão corretos 

b) Itens 2 e 4 estão corretos 

c) Itens 1 e 3 estão corretos 

d) Itens 2 e 5 estão corretos 

e) Itens 3 e 4 estão corretos 
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30. A curva ABC é uma classificação baseada no teorema do economista, do 
século XIX, Wilfredo Pareto, onde se considera a importância dos materiais, 
baseada nas quantidades utilizadas e no seu valor. Considerando que: 
quantidades utilizadas e no seu valor. Considerando que: 
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Com base no Quadro 1, quais itens são considerados curva A e B, 
respectivamente. 

 

a) Item 1 e itens 2 e 3 

b) Item 6 e itens 1 e 9 

c) Item 3 e itens 10 e 7 

d) Item 3 e itens 1 e 7 

e) Nenhuma das respostas anteriores 
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31. A análise de criticidade de medicamentos considera: 

 

 
 

Com base nesta definição, qual resposta está correta? 

 

a) Medicamentos biológicos para o tratamento do câncer de mama podem 

ser considerados classe X.  

b) O tratamento medicamentoso de infecções do trato respiratório superior 

equivale à classe Y. 

c) O tratamento medicamentoso da diabetes mellitus insulinodependente 

equivale à classe X. 

d) Antiasmáticos são exemplos de medicamentos considerados classe Z. 

e) O tratamento medicamentoso da hipertensão arterial equivale à classe 

Z. 
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32. O ciclo da assistência farmacêutica pode ser representado de acordo com o 
esquema abaixo: 

 

 
 

Assinale a alternativa com a sequência correta 

 

a) 2- programação, 3 – armazenamento, 4 - distribuição, 5 – prescrição, 6 - 

dispensação. 

b) 2- aquisição, 3 – armazenamento, 4 - distribuição,  5 – dispensação, 6 - 

avaliação. 

c) 2- programação, 3 – aquisição,4 – armazenamento, 5 – prescrição, 6 - 

distribuição. 

d) 2- aquisição, 3 – distribuição, 4 - prescrição, 5 – dispensação, 6 - 

programação. 

e) 2- programação, 3 – aquisição, 4 – armazenamento, 5 – distribuição, 6 - 

dispensação. 
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33. Com base nos quadros: fármaco e classe terapêutica, indique a correlação 
correta 

 

 
a) 1--h, 2-g, 3-a, 4-b, 5-e, 6-g, 7-c, 8-d1 

b) 1-h, 2-e, 3-c, 4-b, 5-g, 6-d, 7-a, 8-f 

c) 1-g, 2-a, 3-b, 4-d, 5-c, 6-e, 7-d, 8-h 

d) 1-h, 2-g, 3-a, 4-b, 5-c, 6-e, 7-d, 8-f 

e) Nenhuma das respostas anteriores 
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34. Abaixo, está descrita uma parte de uma planilha de programação de 
compras: 

 

 
 

Com base nesta planilha, assinale a alternativa correta: 

 

a) Há estoque suficiente de clonazepam, fenobarbital, sinvastatina e 

benzilpenicilina para um mês de consumo. 

b) Benzilpenicilina e sinvastatina, não possuem estoque suficiente para um 

mês de consumo. 

c) Quando não há verba suficiente para um mês de consumo, devem-se 

priorizar os produtos mais baratos (omeprazol, sinvastatina, clonazepam 

e fenobarbital). 

d) O cloreto de sódio 0,9% 100 mL bolsa pode ser considerado, um produto 

pertencente à classe X, portanto, sua falta não prejudica a terapia 

medicamentosa. 

e) Os itens com maior consumo mensal (omeprazol, norepinefrina, 

sinvastatina e cloreto de sódio) devem ter prioridade para compra. 
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35. No esquema abaixo, a coluna da esquerda mostra a sequência da 
formação de um trombo, com base nela, preencha a coluna da terapia: 
TERAPIA ANTITROMBÓTICA 
 

 
 

 

 

a) A – medidas profiláticas; B – trombolíticos; C – antiagregante 

plaquetário; D – anticoagulante. 

b) A – antiagregante plaquetário;  B – trombolítico; C – intervenção 

cirúrgica; D – anticoagulante. 

c) A – antiagregante plaquetário;  B – anticoagulante; C – trombolítico; D – 

intervenção cirúrgica. 

d) A – medidas profiláticas; B – antiagregante plaquetário; C – 

anticoagulante; D – trombolítico. 

e) A – hipolipemiante; B – anticoagulante; C – trombolítico; D – intervenção 

cirúrgica. 
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36. A intoxicação por varfarina é muito comum em idosos e é a causa da sua 
ida e permanência no pronto socorro. Isso ocorre devido vários motivos, mas 
principalmente, a falta de seguimento terapêutico adequado.  

Para tratar a intoxicação pela varfarina utilizamos: 

a) Ácido fólico, porque a varfarina é um antagonista do ácido fólico. 

b) Não há antídoto para esse tipo de intoxicação. Deve-se suspender o uso 

do medicamento e ficar observando o paciente. 

c) Protamina que se liga à varfarina e inativa sua ação anticoagulante. 

d) Vitamina K, porque a varfarina é um antagonista da vitamina K. 

e) Heparina, porque ela é um anticoagulante injetável e seu efeito é rápido. 

 

37. Paciente com 60 anos, chega a farmácia com receita de sinvastatina 
80mg/noite, anlodipino 10mg/dia e hidroclorotiazida 25mg/dia. Durante a 
dispensação, o farmacêutico conversa com o paciente, questionando se ele 
possui dúvidas quanto ao uso dos medicamentos. Paciente relata estar 
sentindo fortes dores nos braços e pernas. O farmacêutico o orienta a procurar 
um médico para reavaliar o tratamento medicamentoso, pois esta dor muscular 
pode estar relacionada: 

 

a) Ao uso de hidroclorotiazida, que causa dor muscular devido seu efeito 

diurético.  

b) A alta dose de sinvastatina, que pode causar miopatia (lesão muscular). 

c) A interação medicamentosa entre anlodipino e hidroclorotiazida, que não 

devem ser administrados concomitantemente. 

d) Ao uso de sinvastatina, antilipêmico contraindicado para pacientes 

idosos. 

e) Nenhuma das alternativas, pois a dor muscular não pode estar 

relacionada ao uso dos medicamentos. 

 

38. Em um serviço de farmácia hospitalar possui várias farmácias satélites; 
cada farmácia satélite está sob a responsabilidade de um farmacêutico e, 
hierarquicamente acima de todos, há um farmacêutico-gerente. 

A vigilância sanitária fez uma visita em uma das farmácias satélites e fez 
observações, tais como: falta de controle de temperatura ambiente e de 
geladeira; existência de medicamentos com prazo de validade próximo a 
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expirar; inexistência de POP (Procedimento Operacional Padrão) de 
medicamentos vencidos e de registros de treinamentos para funcionários sobre 
tal assunto; receituários de medicamentos de controle especial pela portaria 
SVS/MS nº 344/98 retidos na farmácia com preenchimento 
inadequado/incompleto. 

Diante disso, é correto afirmar que: 

 

a) A responsabilidade pelos problemas detectados é do farmacêutico-

gerente e é importante conversar com a gerência para ajudá-lo a 

resolvê-los. 

b) A responsabilidade pelos problemas detectados é do farmacêutico-

gerente que não providenciou o POP e o treinamento para os 

funcionários. 

c) A responsabilidade pelos problemas detectados é somente no 

farmacêutico responsável pela farmácia que foi auditada, pois este 

deveria ter observado, resolvido e evitado esses problemas. 

d) A responsabilidade pelos problemas detectados é compartilhada e é 

necessário conversar com a gerência para resolvê-los. 

e) As observações apontadas não são problemas, pois, o hospital possui ar 

condicionado e gerador para os momentos que queda de energia, os 

medicamentos próximos ao vencimento são trocados entre as farmácias 

satélites e o farmacêutico sempre avalia as prescrições de 

medicamentos transcritas pela enfermagem. 

 

39. De acordo com a portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998 que 
aprova o regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a 
controle especial; e também, as suas atualizações, é correto afirmar que:  

a) Os antirretrovirais para o tratamento de portadores do vírus HIV fazem 

parte desta portaria.  

b) Talidomida, imunossupressor utilizado para o tratamento de hanseníase 

faz parte desta portaria 

c) Entorpecentes são substâncias que podem determinar dependência 

física ou psíquica relacionadas, como tal, nas listas aprovadas pela 
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Convenção Única sobre Entorpecentes e correspondem às listas B1 e 

B2, notificação de receita na cor azul. 

d) Notificação de Receita é o documento que acompanhado de receita 

autoriza a dispensação de medicamentos à base de substâncias 

constantes nesta portaria, onde, temos: entorpecentes (cor azul), 

retinóicos de uso sistêmico (cor branca), psicotrópicos (cor amarela) e 

imunossupressor (cor rosa). 

e) Os estabelecimentos hospitalares que atendem pacientes internados ou 

em regime de semi-internato, também deverão dispensar ou aviar os 

medicamentos constantes nesta portaria, mediante notificação de 

receita. 

40. Correlacione, corretamente, a coluna da direita (medicamento) com a da 
esquerda (portaria 344/98): 

 

 
 

a) 1 (d + b), 2 (c + e), 4 (c + d), 5 (a + f), 6 (a + f). 

b) 1 (d + b), 3 (a + e), 5 (b + f), 6 (c + f), 7 (c + e). 

c) 2 (c + f), 3 (a + f), 4 (b + d), 5 (a + e), 7 (a + f). 

d) 3 (a + e), 4 (c + d), 5 (b + f), 6 (c + f), 7 (a + f). 

e) 2 (c + e), 3 (a + f), 4 (b + d), 6 (a + f), 7 (b + f). 
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41. De acordo com a resolução do Conselho Federal de Farmácia nº 596, de 
21 de fevereiro de 2014 que dispõe sobre o Código de Ética Farmacêutica, o 
Código de Processo Ético e estabelece as infrações e as regras de aplicação 
das sanções disciplinares. Qual situação abaixo configura como um direito do 
farmacêutico? 

a) Limitar-se, por disposição estatutária ou regimental de estabelecimento 

farmacêutico, na escolha dos meios cientificamente reconhecidos a 

serem utilizados no exercício da sua profissão. 

b) Opor-se a exercer a profissão ou suspender a sua atividade em 

instituição pública ou privada sem remuneração ou condições dignas de 

trabalho e em situações de urgência ou emergência, devendo comunicá-

las imediatamente às autoridades sanitárias e profissionais. 

c) Realizar atos farmacêuticos de acordo com os ditames da ciência, da 

ética e da técnica, e omitir informações que são considerados 

irrelevantes ao usuário e a outros profissionais envolvidos, tais como: 

interação medicamentosa ou excipientes utilizados para manipular um 

produto. 

d) Interagir com o profissional prescritor, quando necessário, para garantir 

a segurança e a eficácia da terapêutica observando o uso racional de 

medicamentos. 

e) Decidir, justificadamente ou não, sobre o aviamento ou não de qualquer 

prescrição; bem como fornecer ou não, as informações solicitadas pelo 

usuário. 

 

42. A ética em pesquisa clínica e nos trabalhos científicos tem muito em 
comum com a ética farmacêutica. Das afirmativas abaixo relacionadas, quais 
delas configuram PROIBIÇÕES ao farmacêutico, segundo o Código de Ética 
Farmacêutica? 

 

1. publicar, em seu nome, trabalho científico do qual não tenha participado, 

ou atribuir-se a autoria exclusiva, quando houver participação de 

subordinados ou outros profissionais, farmacêuticos ou não; 

2. obter do participante de pesquisa ou de seu representante legal o Termo 

de  Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para sua realização 
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envolvendo seres humanos, após as devidas explicações sobre a sua 

natureza e as suas consequências;  

3. assinar trabalho realizado por outrem, alheio à sua execução, 

orientação, supervisão ou fiscalização ou, ainda, assumir 

responsabilidade por ato farmacêutico que não praticou ou do qual não 

participou, mas onde é o responsável técnico; 

4. utilizar-se, sem referência ao autor ou sem a sua autorização expressa, 

de dados ou informações, não publicadas. 

 

a) Itens 2 e 3 estão corretos. 

b) Itens 1 e 3 estão corretos. 

c) Itens 2 e 4 estão corretos. 

d) Itens 1 e 4 estão corretos. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

43. Segundo a Resolução do Conselho Federal de Farmácia nº 568, de 6 de 
dezembro de 2012 que dá nova redação aos artigos 1º ao 6º da 
Resolução/CFF nº 492 de 26 de novembro de 2008, que regulamenta o 
exercício profissional nos serviços de atendimento pré-hospitalar, na farmácia 
hospitalar e em outros serviços de saúde, de natureza pública ou privada. 

O farmacêutico pode ser contratado para: 

 

I. Ser responsável pela central de esterilização de produtos para saúde. 

II. Gerenciar tecnologias de saúde tais como: medicamentos, produtos para 

saúde (exceto equipamentos médico-assistenciais), produtos de higiene 

e saneantes. 

III. Atuar junto ao serviço de higienização hospitalar na capacitação de 

pessoal para a utilização segura de saneantes e realização de limpeza e 

desinfecção de áreas, viaturas e ambulâncias. 

IV. Acompanhar o gerenciamento dos resíduos resultantes das atividades 

técnicas desenvolvidas nos serviços de atendimento hospitalar, 

atendendo às normas sanitárias e de saúde ocupacional. 
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V. Ser um farmacêutico clínico que realiza principalmente o planejamento 

dos horários e intervalos de administração dos medicamentos, de 

acordo com a prescrição médica. 

 

a) Somente item V está correto. 

b) Itens II e V estão corretos. 

c) Itens I, II, III e IV estão corretos. 

d) Itens II, IV e V estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

44. O número de usuários cadastrados em um ambulatório de infectologia é 
igual a 3450. Destes, 735 fazem uso de darunavir 600 mg, 2 comprimidos ao 
dia, porém somente 630 retiraram o medicamento no mês passado. Calcular a 
previsão de consumo do darunavir para seis meses pelo método oferta de 
serviços. 

 

a) 630 x 2 x 30 x 6 = 226800 comprimidos 

b) 3450 x 2 x 30 x 6 = 1242000 comprimidos 

c) 735 x 2 x 31 x 6 = 273420 comprimidos 

d) 630 x 2 x 31 x 6 = 234360 comprimidos 

e) 735 x 2 x 30 x 6 = 264600 comprimidos 

 

45. Um fármaco é administrado por via intravenosa a uma dose de ataque de 
50 mcg/kg, durante 10 minutos, seguido por uma infusão contínua de 0,375 
mcg/kg/minuto, em um paciente com 60 kg. Se o fármaco está disponível em 
frascos de 5 mL numa concentração de 1 mg/mL, quantos frascos são 
necessários durante 4 horas de terapia? 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) Três frascos 

b) Um frasco 

c) Dois frascos 
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d) Quatro frascos 

e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

46. Nosso organismo é exposto, por diferentes vias, a substâncias externas 
chamadas xenobióticos. Estes compostos podem ser, na sua maioria, inócuos, 
mas também podem produzir alguma resposta biológica (como no caso dos 
fármacos). Após a exposição, nosso organismo produz reações químicas com 
o intuito de facilitar a sua excreção – reações de fase I e II. Qual é a alternativa 
correta referente à reação bioquímica presente nestas reações. 

a) Reação de fase I – metilação 

b) Reação de fase I – sulfatação 

c) Reação de fase II – hidroxilação 

d) Reação de fase II – hidrólise 

e) Reação de fase II – adição de glutationa 

 

47. Os aminoglicosídeos são compostos bactericidas utilizados para o 
tratamento de infecções causadas por microrganismos Gram positivos e, 
principalmente, por Gram negativos. Das alternativas abaixo, qual é a que 
descreve o principal mecanismo de ação destes agentes? 

 

a) Antagonismo competitivo com o ácido p-aminobenzoico, levando ao 

impedimento da síntese de folatos.  

b) Inibição do complexo 30S-50S ribossomal, bloqueando o processo de 

tradução. 

c) Inibição das transpeptidases PBP’s (penicillin-binding proteins), 

impedindo a formação da parede celular. 

d) Inibição da ligação D-alanina-D-alanina, impedindo a formação da 

parede celular. 

e) Ligação ao ergosterol, aumentando a permeabilidade da parede celular. 

 

48. GRT, sexo feminino, 68 anos, diagnosticada há 4 anos com câncer de 
mama estágio II. Foi submetida ao protocolo de quimioterapia adjuvante à 
cirurgia e com boa resposta inicial. No acompanhamento do tratamento, foi 
constatado a presença de metástases ósseas em cabeça de fêmur e cristas 
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ilíacas, o que lhe causam muita dor. Foi prescrito a ela morfina para controle 
álgico. Sobre os efeitos dos opioides e seus efeitos adversos, qual das 
afirmativas é a INCORRETA: 

 

a) Podem causar efeitos cardiovasculares, como vasodilatação periférica. 

b) Causam os efeitos de tolerância e dependência. 

c) Podem causar efeitos gastrointestinais, como constipação. 

d) Acentuam o reflexo da tosse. 

e) A intoxicação pode levar à depressão respiratória, coma e morte. 

 

49. Para o tratamento da anemia megaloblástica, é indicado a: 

 

a) Suplementação com sulfato ferroso.  

b) Suplementação com vitamina B12 e ácido fólico. 

c) Administração de hidroxiureia. 

d) Administração de alfaepoetina. 

e) Administração de concentrado de hemáceas. 

 

50. Assinale a sequência que demonstra a ordem de duração da ação das 
diferentes formulações de insulina, iniciando da mais rápida até a de maior 
duração. 

 

a) Regular humana < lispro < glargina < NPH 

b) Lispro < glargina < regular humana < NPH 

c) NPH < lispro < glargina < regular humana 

d) Glargina <  NPH < lispro < regular humana 

e) Regular humana < lispro < NPH < glargina 
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51. O principal mecanismo de ação dos antibióticos antracíclicos baseia-se na:  

 

a) Alquilação do DNA.  

b) Inibição de topoisomerase II e quebra de porções de DNA. 

c) Inibição da atividade de BCL-ABL. 

d) Inibição da atividade do fuso mitótico. 

e) Atuação como antimetabólito. 

 

52. AJ, homem, 27 anos, dá entrada no PS em quadro de traumatismo 
cranioencefálico após acidente automobilístico. Após alguns dias da entrada e 
sedação para controle da pressão intracraniana, apresenta quadros 
convulsivos contínuos e prolongados (mal de estado epiléptico). A equipe 
médica mantém o quadro de sedação e inicia a administração de ácido 
valpróico 15mg/kg/dia (total=1300 mg/dia). No 17º dia de internação, o paciente 
apresenta leucocitose intensa, diminuição da sO2 e produção excessiva de 
muco, sendo necessário aspiração pulmonar. Após conclusão do diagnóstico 
como pneumonia associada a ventilação, foi introduzido como terapia empírica 
Meropeném 2000 mg 3x/dia + Vancomicina 1000 mg 3x/dia. Depois desta 
conduta, o quadro convulsivo de AJ piorou significativamente. Qual o provável 
Problema Relacionado a Medicamento (PRM) que aconteceu na terapia do 
senhor AJ? 

 

a) Sobredose da vancomicina, levando à toxicidade neurológica. 

b) Reação adversa do meropeném levando a quadro de convulsão 

generalizada. 

c) Escolha errada do anticonvulsivante, o ideal seria oxcarbazepina. 

d) Possível interação medicamentosa entre meropeném e ácido valpróico, 

levando à diminuição dos níveis séricos do anticonvulsivante. 

e) Necessidade de adição de outro anticonvulsivante dada a insuficiência 

de atividade do ácido valpróico. 
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53. Um paciente com insuficiência renal recebe nutrição parenteral na seguinte 
composição: aminoácidos a 10% (90g), solução glicosada 50% (150g), lipídeo 
20% (48g) e água q.s.p. 1700 mL. 

O médico solicita à farmácia uma nutrição parenteral com menos volume, mas 
sem alterar a necessidade calórico-proteica. Sabendo-se que no mercado está 
disponível uma solução de aminoácidos a 15%, qual será o volume final desta 
nova formulação excluindo-se a água?  

q.s.p. = quantidade suficiente para  

 

a) 1300 mL 

b) 1200 mL 

c) 900 mL 

d) 1140 mL 

e) 1000 mL 

 

54. Paciente M.A. sexo feminino, diagnosticada com esclerose múltipla a 5 
anos. Por ter recidivas inflamatórias recorrentes que lhe causam muita dor, ela 
recebe tratamento periódico com succinato de metilprednisolona, um corticoide 
injetável. Porém, a metilprednisolona teve sua produção descontinuada pela 
indústria farmacêutica, ocasionando a falta do produto no ambulatório onde ela 
realiza o tratamento.  

Devido a falta do produto e a necessidade de M.A. em controlar as recidivas 
inflamatórias, optou-se por substituir a metilprednisolona por outro corticoide. 
Sabendo-se que M.A. além de possuir esclerose, ela também é hipertensa, 
qual corticoide é o mais indicado para esse caso?  

 

a) Dexametasona 

b) Hidrocortisona 

c) Prednisona 

d) Beclometasona 

e) Cortisona 
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55. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os Centros de 
Informação sobre Medicamentos (CIM) estão entre as atividades efetivas para 
a promoção do uso racional de medicamentos (URM). 

Dentre as atividades de um CIM, quais as alternativas abaixo estão corretas? 

 

1. Elaborar boletins informativos sobre medicamentos. 

2. Exercer atividades relacionadas a educação, como estágios e cursos. 

3. Elaborar diagnósticos situacionais de administração. 

 

Cuidar da incorporação de novas tecnologias. 

a) As alternativas 3 e 4 estão corretas 

b) As alternativas 1 e 4 estão corretas 

c) As alternativas 1 e 3 estão corretas 

d) As alternativas 2 e 3 estão corretas 

e) As alternativas 1 e 2 estão corretas 

 

56. A Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar (SBRAFH) recomenda um 
farmacêutico para cada ____ leitos como padrão mínimo para execução de 
atividades básicas de dispensação aos pacientes internados e logística de 
suprimentos.  

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da frase acima.  

a) 25 (vinte e cinco) 

b) 100 (cem) 

c) 50 (cinquenta) 

d) 60 (sessenta) 

e) 30 (trinta) 

 

57. Um Centro de Informação sobre Medicamentos (CIM) trabalha com 
diversos tipos de fontes de informação, que podem ser primárias (1ª) aquelas 
utilizadas para a fundamentação de outros tipos de fontes de informação sobre 
medicamentos; secundárias (2ª) que consistem nos serviços de indexação e 
resumo da literatura primária além de servir como orientadores na busca 
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destas últimas ou terciárias (3ª) aquelas que apresentam informação 
documentada no formato condensado. 

Assinale a alternativa que exemplifica corretamente cada uma destes tipos de 
fontes de informação: 

 

a) 1ª - UpToDate; 2ª – Dicionário de Especialidades Farmacêuticas; 3ª - 

revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados. 

b) 1ª - revisão sistemática de coortes; 2ª - Micromedex; 3ª – farmacopeia 

brasileira. 

c) 1ª - artigos científicos originais; 2ª – farmacopeia brasileira; 3ª - 

metanálise de estudos quantitativos. 

d) 1ª – artigos científicos de revistas indexadas; 2ª – Scielo; 3ª – Formulário 

Terapêutico Nacional. 

e) 1ª – livro sobre interações medicamentosas; 2ª - Handbook on Injectable 

Drugs; 3ª - artigos científicos de estudos qualitativos. 

 

58. Sobre a Resolução RDC/Anvisa nº 33, de 25 de fevereiro de 2003 que 
dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de 
serviços de saúde e aplica-se a todos os geradores de Resíduos de Serviços 
de Saúde. É correto afirmar que: 

 

a) GRUPO D (RESÍDUOS COMUNS): Os cadáveres de animais podem ter 

acondicionamento e transporte diferenciados, de acordo com o porte do 

animal, desde que submetidos à aprovação pelos órgãos de limpeza 

urbana, responsáveis pela coleta, transporte e destino final deste tipo de 

resíduo. 

b) Grupo E (PERFUROCORTANTES): Os materiais perfurocortantes 

devem ser descartados separadamente. Por exemplo: as agulhas 

devem ser desacopladas das seringas para uso único e descartadas, em 

recipientes rígidos, resistentes à punctura, ruptura e vazamento. 

Enquanto a seringa, deverá ser descartada como grupo B. 

c) GRUPO A (POTENCIALMENTE INFECTANTES): Devem ser 

acondicionados em sacos brancos leitosos resistente a ruptura e 
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vazamento, impermeável, baseado na NBR 9191/2000 da ABNT e 

substitutivas. Os sacos devem ser preenchidos até 4/5 de sua 

capacidade. 

d) GRUPO B (QUÍMICOS): Devem ser acondicionados em recipientes de 

material rígido, adequados para cada tipo de substância química. Por 

serem produtos perigosos durante o manuseio, tais como os 

antineoplásicos, até a embalagem secundária não contaminada, deverá 

ser descartada da mesma forma que estas substâncias. 

e) GRUPO C (REJEITOS RADIOATIVOS): É representado pelo símbolo 

internacional de presença de radiação ionizante (trifólio de cor magenta) 

em rótulos de fundo amarelo e contornos pretos, acrescido da expressão 

REJEITO RADIOATIVO. Como o tempo de decaimento do elemento 

radioativo é longo, estes rejeitos radioativos podem ser transportados e 

segregados por uma empresa especializada contratada pela instituição. 

 

59. A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), a partir de 
2012, devido aos novos marcos legais das políticas de saúde, classifica os 
medicamentos pertencentes a esta lista de acordo com os blocos de 
financiamento da Assistência Farmacêutica (AF).  

Os blocos de financiamento da AF estão organizados em: componente básico, 
componente especializado e componente estratégico da AF. 

A partir desta classificação podemos dizer que: 

 

a) Os medicamentos utilizados para o tratamento de endemias como 

tuberculose e hanseníase pertencem ao componente básico da AF. 

b) Os medicamentos oncológicos fazem parte do componente estratégico e 

necessitam da Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade 

(APAC) para serem dispensados. 

c) Os medicamentos destinados ao tratamento de doenças crônicas de 

nível primário fazem parte do elenco da lista de medicamentos 

especializados, como é o caso dos medicamentos da área de saúde 

mental. 
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d) Os medicamentos especializados integram as ações articuladas entre o 

Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais da Saúde para 

garantir o fornecimento de medicamentos essenciais no atendimento de 

agravos prevalentes na Atenção Básica a Saúde. 

e) Os medicamentos antirretrovirais utilizados no tratamento de HIV, são 

contemplados em programas do Ministérios da Saúde com protocolos e 

normas estabelecidas e compõem a lista de medicamentos estratégicos. 

 

60. Foi solicitada a manipulação de uma fórmula magistral com os itens a 
seguir: 
 

Substância A ............ 0,055g 

Substância B ............ 40 mg 

Substância C ............ 0,0005g 

Substância D ............ 500 microgramas 

Substância E ............ 4 mg 

Em 1(uma) cápsula. 

 

Qual a massa total das substâncias na cápsula? 

a) 1 g 

b) 0,1 g 

c) 0, 01 g 

d) 150 mg 

e) 15 mg 
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