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1.  Este caderno de provas contém 60 questões de múltipla escolha com 5 alternativas dispostas em ordem 
numérica, com apenas uma alternativa correta.

2.  Confira seu caderno quando o Fiscal de Sala autorizar, não lhe será entregue outro, exceto no casos apontados 
nos itens 3 e 4.

3.  Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má impressão, levante o braço. 
O Fiscal de Sala trocará seu caderno.

4.  Confira se o caderno de questões corresponde à especialidade que você se inscreveu.

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS

5.  Confira cuidadosamente seus dados na Folha de Respostas, assine-a, e 
comunique ao Fiscal de Sala em caso de alguma divergência, não faça 
qualquer alteração da folha.

6.  Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
7.  As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas.
8.  Preencha todos os espaços corretamente, a leitora óptica é sensível 

a marcas escuras.
9.  Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas, 

mais de uma resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão.
10.  Leia atentamente as instruções na Folha de Repostas.
11.  Valem, exclusivamente, as respostas corretamente assinaladas na Folha de Respostas.
12.  Tempo para realização das provas: 4 horas e 30 minutos (tempo total para ambas as provas).

ATENÇÃO

13.  Use para rascunho as partes em branco do caderno.
14.  Não será permitido qualquer outro material sobre carteira, que não seja o da prova.
15.  Após o término do tempo de máximo de prova, é obrigatório a entrega imediata do material 

para o fiscal de sala.

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO   Nº Inscrição:

Nome por extenso

FARMÁCIA

COMO RESPONDER

Preencha totalmente o 
círculo da sua resposta:

A B C D E1

A B C D E2

A B C D E3

A B C D E4

A B C D E5

Este gabarito será destacado somente pelo Fiscal de Sala no momento da entrega da Prova
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

01  ____ 02  ____ 03  ____ 04  ____ 05  ____ 06  ____ 07  ____ 08  ____ 09  ____ 10  ____

11  ____ 12  ____ 13  ____ 14  ____ 15  ____ 16  ____ 17  ____ 18  ____ 19  ____ 20  ____

21  ____ 22  ____ 23  ____ 24  ____ 25  ____ 26  ____ 27  ____ 28  ____ 29  ____ 30  ____

31  ____ 32  ____ 33  ____ 34  ____ 35  ____ 36  ____ 37  ____ 38  ____ 39  ____ 40  ____

41  ____ 42  ____ 43  ____ 44  ____ 45  ____ 46  ____ 47  ____ 48  ____ 49  ____ 50  ____

51  ____ 52  ____ 53  ____ 54  ____ 55  ____ 56  ____ 57  ____ 58  ____ 59  ____ 60  ____



FOLHA DE SEGURANÇA



FARMÁCIA

3
UNIFESP – FAP 2019/2020

CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

CONSIDERE O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER AS QUATRO 
PRÓXIMAS QUESTÕES

A Verdadeira Renda

Sr. Diretor do Imposto de Renda,

O senhor me perdoe se venho molestá-lo. Não é consulta: é caso de consciência. 
Considerando o formulário para declaração de imposto de renda algo assimilável 
aos textos em caracteres cuneiformes, sempre me abstive religiosamente de 
preenchê-lo. Apenas dato e assino, entregando-o, imaculado como uma virgem, 
a um funcionário benévolo, a quem solicito: “bote aí o que quiser”. Ele me encara, 
vê que não sou nenhum tubarão, rabisca uns números razoáveis, faz umas 
contas, conclui: “É tanto”. Pago, e vivemos in love, o Fisco e eu. Mas este ano 
ocorreu-me uma dúvida, a primeira até hoje, em matéria de renda e de imposto 
devido. O bom funcionário não soube resolvê-la, ninguém na repartição o soube.

Minha dúvida, meu problema, Sr. Diretor, consiste na desconfiança de que sou, 
tenho sido a vida inteira um sonegador do Imposto de Renda. Involuntário, 
inconsciente, mas de qualquer forma sonegador. Posso alegar em minha defesa 
muita coisa: a legislação, embora profusa e até florestal, é omissa ou não explícita; 
os itens das diferentes cédulas não preveem o caso; o órgão fiscalizador jamais 
cogitou disso; todo mundo está nas mesmas condições que eu, e ninguém se 
acusa ou reclama contra si mesmo. Contudo, não me conformo, e venho expor-
lhe lealmente as minhas rendas ocultas.

A lei manda cobrar imposto a quem tenha renda líquida superior a determinada 
importância; parece claro que só tributam rendimentos em dinheiro. A seguir, 
entretanto, a mesma lei declara: “São também contribuintes as pessoas 
físicas que perceberem rendimentos de bens de que tenham a posse, como 
se lhes pertencessem.” E aqui me vejo enquadrado e faltoso. Tenho a posse 
de inúmeros bens que não me pertencem e que desfruto copiosamente. 
Eles me rendem o máximo, e nunca fiz constar de minha declaração tais 
rendimentos.

Esses bens são: o sol, para começar do alto (só a temporada de praia, neste 
verão que acabou, foi uma renda fabulosa); a lua, que, vista do terraço ou da 
calçada da Avenida Atlântica, diante do mar, me rendeu milhões de cruzeiros-
sonho: as árvores do Passeio Público e do Campo de Santana, que alguém 
se esqueceu de cortar; a montanha, as crianças brincando no playground 
ou a caminho da escola; em particular, três meninos que vêm e vão pelo ar, 
tão moleques e tão rendosos para este coração; as mangas, os chocolates 
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comidos contra prescrição médica, um ou outro uísque sorvido com amigos, 
com calma calmíssima; os ventos de três poetas, um francês, um português e 
um brasileiro; certos prazeres como andar por andar, ver figura em edições de 
arte, conversar sem sentido e sem cálculo, um filmezinho como Le petit poison 
rouge, em que o gato salva o peixe para ser gentil com o canário, indicando 
um caminho aos senhores da guerra fria; e isso e aquilo e tudo mais de alta 
rentabilidade ... não em espécie.

Estes os meus verdadeiros rendimentos, senhor; salários e dividendos não 
computados na declaração. Agora estou confortado porque confessei; invente 
depressa uma rubrica para incluir esses lucros e taxe-me sem piedade. Multe, 
se for o caso; pagarei feliz. Atenciosas saudações.

ANDRADE, Carlos Drummond de. Cadeira de balanço. 8 ed. Rio de Janeiro: 
José Olympio, 1976.

QUESTÃO 1
O texto de Carlos Drummond de Andrade apresenta características do seguinte 
gênero textual:

a)  Fábula.

b)  Ensaio.

c)  Poema.

d)  Crônica.

e)  Conto.

QUESTÃO 2
Quanto à coesão textual do trecho em destaque, está INCORRETA a alternativa:

a)  No 1º parágrafo, em “O senhor me perdoe se venho molestá-lo”, o 
pronome oblíquo átono em “molestá-lo” retoma sintaticamente o Senhor 
Diretor do Imposto de Renda.

b)  No 2º parágrafo, em “Contudo, não me conformo, e venho expor-lhe 
lealmente as minhas rendas ocultas.”, encontra-se a ideia de causa, 
de motivação para a confissão do narrador sobre seus rendimentos 
sonegados.

c)  No 3º parágrafo, em “Tenho a posse de inúmeros bens que não me 
pertencem e que desfruto copiosamente.”, o termo “bens” e retomado 
na oração seguinte pela expressão “tais rendimentos”.

d)  No 4º parágrafo, em “as árvores do Passeio Público e do Campo de 
Santana, que alguém se esqueceu de cortar;”, poderia ter a seguinte 
construção: “as árvores do Passeio Público e do Campo de Santana 
cujos galhos não foram cortados”.
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e)  No 5º parágrafo, em “Agora estou confortado porque confessei”, a 
conjunção “porque” surge para ligar frases subordinadas, indicando a 
razão ou o motivo pelo qual o narrador encontra-se confortado.

QUESTÃO 3
Assinale o item que contém a associação semântica INCORRETA.

a)  “imaculado como uma virgem” (1º parágrafo) /isento de qualquer nódoa 
moral.

b)  “não sou nenhum tubarão” (1º parágrafo) / não sou pessoa que age 
sem um princípio moral.

c)  “legislação (...) florestal” (2º parágrafo) / leis complicadas.

d)  “tão moleques e tão rendosos para este coração” (4º parágrafo) / tão 
crianças tão estimadas.

e)  “invente depressa uma rubrica” (5º parágrafo) / elabore apressadamente 
um cálculo.

QUESTÃO 4
São características desse gênero:

I) Publicado em revista ou jornal, aborda acontecimentos cotidianos.

II) Gênero narrativo que trata de fatos históricos em ordem cronológica.

III) A narração em 3ª pessoa e o uso expressivo da pontuação.

IV) A ausência de reflexões de cunho pessoal e o uso de linguagem em prosa 
poética.

V) O emprego de linguagem acessível ao leitor.

a)  I e II.

b)  I e III.

c)  IV e V.

d)  I e V.

e)  III e IV.

QUESTÃO 5
Assinale a alternativa em que a vírgula foi usada para separar orações coordenadas 
ligadas pelo conectivo “e” para separar orações com sujeitos distintos.

a)  Pago, e vivemos in love, o Fisco e eu.

b)  Mas este ano ocorreu-me uma dúvida, a primeira até hoje, em matéria 
de renda e de imposto devido.

c)  Posso alegar em minha defesa muita coisa: a legislação, embora profusa 
e até florestal, é omissa ou não explícita;
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d)  Contudo, não me conformo, e venho expor-lhe lealmente as minhas 
rendas ocultas.

e)  Agora estou confortado porque confessei; invente depressa uma rubrica 
para incluir esses lucros e taxe-me sem piedade.

QUESTÃO 6
No trecho “Tenho a posse de inúmeros bens que não me pertencem e que 
desfruto copiosamente”, a colocação do pronome oblíquo átono atende à 
regra semelhante em:

a)  Alguns me deram bons conselhos.

b)  Jamais me disse a verdade.

c)  Isso me lembra algo.

d)  Deus me dê forças.

e)  Há professores que me marcaram para sempre.

QUESTÃO 7
Quanto à colocação pronominal, pode-se afirmar que:

a)  Na oração “O senhor me perdoe ...”, o pronome oblíquo átono “me” 
encontra-se em posição proclítica, respeitando a norma culta.

b)  O uso da próclise é obrigatório no trecho “... sempre me abstive 
religiosamente ...”, já que os advérbios atraem o pronome para antes 
do verbo.

c)  Nos trechos, “... se venho molestá-lo”, “Apenas dato e assino, 
entregando-o.”, os pronomes oblíquos átonos aqui apresentados 
atendem a uma das regras de colocação pronominal, a saber: a ênclise 
é facultativa quando o verbo estiver no infinitivo não flexionado ou no 
gerúndio.

d)  No trecho “... e venho expor-lhe lealmente as minhas rendas 
ocultas.”, o uso da mesóclise é obrigatório, devido à locução verbal 
com o verbo principal no infinitivo.

e)  Na oração “E aqui me vejo enquadrado e faltoso”, a colocação 
pronominal está em desacordo com a norma culta, pois, segundo a 
norma, a conjunção coordenativa aditiva não atrai o pronome oblíquo 
átono para antes do verbo.

QUESTÃO 8
Identifique o único enunciado CORRETO quanto às regras de acentuação gráfica 
conforme o último acordo ortográfico:

a)  Os vocábulos “dúvida”, “líquida” e “pública” são acentuados 
graficamente, uma vez que todas as paroxítonas terminada em “a” 
obrigatoriamente levam acento agudo.

b)  A acentuação do vocábulo “vêm” é facultativa.
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c)  A palavra “uísque” está de acordo com as regras de acentuação gráfica, 
pois é uma palavra paroxítona cujo “i” tônico acompanhado de “s” deve 
ser acentuado.

d)  O vocábulo “órgão” atende a uma das regras de acentuação gráfica, já 
que as proparoxítonas terminadas em til recebem o acento agudo para 
marcar sua tonicidade.

e)  As palavras “assimilável”, “consciência” e “alguém” recebem 
acento agudo, pois as três palavras possuem acento tônico na 
penúltima sílaba.

Matemática e Raciocínio Lógico

QUESTÃO 9
Andreia, Bruno, Carolina, Orlando e Roberto são irmãos. Sabemos que:

• Andreia não é a mais velha

• Carolina não é a mais nova

• Andreia é mais velha que Carolina

• Bruno é mais velho que Orlando

• Roberto é mais velho que Carolina e mais novo que Andreia

A ordem, do mais velho ao mais novo, em que nasceram esses 5 irmãos é:

a)  Bruno, Orlando, Andreia, Roberto e Carolina

b)  Orlando, Carolina, Roberto, Andreia e Bruno

c)  Roberto, Orlando, Bruno, Carolina e Andreia

d)  Bruno, Andreia, Roberto, Carolina e Orlando

e)  Andreia, Roberto, Carolina, Bruno e Orlando

QUESTÃO 10
A dose de um medicamento recomendada para um paciente é de 1mg. O 
medicamento é comercializado na concentração de 2,5mg/ml. Sabendo que 1ml 
corresponde à 20 gotas, indique a alternativa que apresenta a dose (em gotas) 
recomendada para o paciente:

a)  4

b)  10

c)  5

d)  8

e)  3
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QUESTÃO 11
Uma torneira enche completamente um recipiente em 3 horas. Outra torneira enche 
esse mesmo recipiente em 4 horas. As duas torneiras abertas simultaneamente 
encherão esse recipiente em:

a)  1h35min

b)  1h39min

c)  1h43min

d)  1h47min

e)  1h51min

QUESTÃO 12
Uma verba de R$ 500 mil será distribuída para os hospitais A, B e C, a fim de ser 
aplicada em manutenção. O hospital A receberá R$ 10 mil a mais do que o dobro 
que receberá o hospital B, e o hospital C receberá R$ 70 mil a menos que receberá 
o hospital B. Sendo assim, os hospitais A e C receberão juntos o valor total de:

a)  R$ 300 mil

b)  R$ 380 mil

c)  R$ 340 mil

d)  R$ 320 mil

e)  R$ 360 mil

Políticas de Saúde Pública

QUESTÃO 13
Leia o trecho da reportagem e assinale a alternativa que explicita princípios do 
Sistema Único de Saúde (SUS) argumentados no texto: “Processar o Estado 
para garantir o direto à Saúde gratuita, quando este não é cumprido, é uma 
ação comum. Em 2015, segundo dados do governo federal, os gastos do SUS 
por decisões judiciais foram de R$ 1,013 bilhão. Em 2010, os gastos foram de 
R$ 139,6 milhões. Cerca de 99% dos gastos com ações na Justiça em 2015 
foram de processos que diziam respeito à compra de medicamentos. Na maioria 
dos casos, os juízes determinam que o Estado arque com as despesas referentes 
aos tratamentos e medicamentos que não são oferecidos pelo SUS”.

Fonte da reportagem: https://www.uol/noticias/especiais/sus.htm#e-grave-doutor 
acessado em 02/10/2019.

a)  Universalidade e financiamento.

b)  Igualdade e financiamento.

c)  Universalidade e equidade.

d)  Universalidade e igualdade.

e)  Equidade e financiamento.
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QUESTÃO 14
Como diretriz organizativa do sistema de serviços de saúde o sucesso da 
descentralização relaciona-se a uma efetiva regionalização. Sobre regionalização 
de saúde analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta:

I. Processo que visa a organização das ações e serviços de saúde, em uma 
região, promovendo a integralidade da atenção.

II. Racionalização dos gastos e otimização dos recursos são levados em 
consideração na regionalização de saúde.

III. Equidade, na perspectiva da garantia do direito da saúde, é essencial para a 
regionalização de saúde.

a)  Somente as assertivas I e II são corretas.

b)  Somente as assertivas I e III são corretas.

c)  Somente as assertivas II e III são corretas.

d)  Somente a assertiva III é correta.

e)  As assertivas I, II e III são corretas.

QUESTÃO 15
“O Estatuto do Idoso representa um grande avanço da legislação brasileira 
iniciado com a promulgação da Constituição de 1988. Elaborado com intensa 
participação das entidades de defesa dos interesses das pessoas idosas, 
ampliou em muito a resposta do Estado e da sociedade às suas necessidades. 
Trata dos mais variados aspectos, abrangendo desde direitos fundamentais até o 
estabelecimento de penas para os crimes mais comuns cometidos contra essas 
pessoas”.

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Estatuto do Idoso / Ministério da Saúde. – 
2. ed. rev. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2007. 70 p. – (Série E. 
Legislação de Saúde.

De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 
2003, assinale a alternativa correta:

a)  A obrigação alimentar não é solidária, sendo exclusivamente obrigação 
dos filhos prover as necessidades do idoso.

b)  Em todo atendimento de saúde, os maiores de oitenta anos terão 
preferência especial sobre os demais idosos.

c)  Aos maiores de 60 (sessenta) anos fica assegurada a gratuidade dos 
transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos 
serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos 
serviços regulares.

d)  As entidades governamentais e não-governamentais de atendimento 
ao idoso serão fiscalizadas exclusivamente pelos Conselhos do Idoso 
como previsto em lei.
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e)  O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou 
substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o 
desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada.

QUESTÃO 16
Sobre o Estatuto do Idoso, Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003, 
assinale a alternativa correta:

a)  É destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade 
igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos.

b)  É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à 
saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam 
um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

c)  O envelhecimento é um direito público e a sua proteção um direito 
social, nos termos desta Lei e da legislação vigente.

d)  Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito parcial 
a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar quando 
possível as condições adequadas para a sua permanência em tempo 
integral, segundo o critério de agravo à saúde.

e)  Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é prevista a 
fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos.

QUESTÃO 17
De acordo com o Caderno de Atenção Básica (2014) é correto afirmar:

a)  O trabalho do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) é orientado pelo 
referencial teórico-metodológico do apoio matricial. Constitui-se em uma 
retaguarda especializada para as equipes de Atenção Básica/Saúde da 
Família, atuando no lócus da própria Atenção Básica. O NASF desenvolve 
trabalho compartilhado e colaborativo em pelo menos duas dimensões: 
clínico-assistencial e técnico-pedagógica. Suas ações têm, via de regra, 
dois principais públicos-alvo: as equipes de referência apoiadas (eSF, eAB 
para populações específicas – Consultórios na Rua, equipes ribeirinhas e 
fluviais) e diretamente os usuários do Sistema Único de Saúde.

b)  De acordo com o Caderno de Atenção Básica (2014) existem três modalidades 
de NASF financiados e reconhecidos formalmente pelo Ministério da Saúde. 
Essas modalidades estão divididas conforme o número de equipes de 
estratégia de saúde da família oferecendo carga horária individual de cada 
profissional de no mínimo 20h e máximo 80h semanais.

c)  O trabalho do NASF é orientado pelas diretrizes da Atenção Básica. 
Sua principal função é produzir ou apoiar as equipes na produção de um 
cuidado continuado e longitudinal, próximo da população e na perspectiva 
da integralidade. Outros conceitos que embasam seu trabalho são a 
territorialização e responsabilidade sanitária, o trabalho em equipe, a 
integralidade e a autonomia dos indivíduos e coletivos, considerando 
a realidade epidemiológica, cultural, socioeconômica da população e, 
especialmente, o planejamento conjunto com as equipes que apoiam.
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d)  O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é instrumento de organização do 
cuidado em saúde construído entre a equipe e o usuário, considerando as 
singularidades do sujeito e a complexidade de cada caso. Os instrumentos 
do genograma e do ecomapa são de uso e aplicação privativos do 
enfermeiro e permitem visualização rápida e abrangente da organização 
familiar e suas principais características e o mapeamento de redes, apoios 
sociais e ligações da família com a comunidade, consecutivamente.

e)  As Redes de Atenção à Saúde são arranjos organizativos de ações 
e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que, 
integrados por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, 
buscam garantir a integralidade do cuidado. A construção das redes 
podem proporcionar ao usuário a garantia de um caminho ininterrupto 
de cuidado à sua saúde por meio de linhas de cuidado e redes temáticas 
(são uma noção intermediária entre as linhas de cuidado e as redes de 
atenção em geral).

QUESTÃO 18
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é 
correto afirmar:

a)  São garantidos na Constituição os direitos sociais a educação, a saúde, 
a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, 
a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 
aos desamparados.

b)  A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto 
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei podendo 
alista-se como eleitores os estrangeiros e também durante o período do 
serviço militar obrigatório, os conscritos.

c)  A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
todos autônomos, nos termos da Constituição.

d)  A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos a soberania; a 
cidadania; a dignidade da pessoa humana; os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político.

e)  Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade.

QUESTÃO 19
Sobre os princípios e diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH) 
assinale a alternativa correta:

a)  Tem como princípios a transversalidade, a defesa dos direitos dos 
trabalhadores e a indissociabilidade entre atenção e gestão.
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b)  Um dos princípios da PNH é a transversalidade, que significa que as 
decisões da gestão interferem diretamente na atenção à saúde. Por 
isso, trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como funciona 
a gestão dos serviços e da rede de saúde, assim como participar 
ativamente do processo de tomada de decisão nas organizações de 
saúde e nas ações de saúde coletiva.

c)  A clínica ampliada e compartilhada é uma ferramenta teórica e prática 
cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento 
e do sofrimento. Entretanto, por considerar somente a doença, não é 
uma diretriz da PNH.

d)  Tem como diretriz a realização de rodas, colegiados gestores e mesas de 
negociação que coloquem as diferenças em contato, de modo a produzir 
movimentos que favoreçam mudanças nas práticas de gestão e de 
atenção. Tal ação pode ser denominada Gestão Participativa e Cogestão.

e)  Tem como princípio o Acolhimento, conhecido como uma sala, que realiza 
classificação de risco da demanda agendada da unidade de saúde.

QUESTÃO 20
Assinale a alternativa correta de acordo com a Política Nacional de Humanização 
(PNH):

a)  A PNH aposta na inclusão de usuários e trabalhadores na produção e 
gestão do cuidado, entretanto, uma crítica apontada nesta política é a não 
inclusão dos gestores na gestão do cuidado e do processo de trabalho.

b)  A PNH busca por em prática os princípios do SUS no cotidiano dos 
serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar.

c)  A PNH é uma estratégia do estado de São Paulo que conta com equipes 
de apoiadores que se articulam com as secretarias municipais de saúde.

d)  As rodas de conversa, o incentivo às redes e movimentos sociais e 
a gestão dos conflitos gerados, são ferramentas importantes para a 
gestão do cuidado, mas não devem ser utilizadas para inclusão das 
diferenças e humanização do trabalho.

e)  Uma deficiência da PNH é a não descrição de como colocar em prática 
as suas diretrizes, o que dificulta a sua implantação nos serviços de 
saúde.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21
Os compostos de platina são utilizados em regimes de tratamentos antineoplásicos 
para vários tipos de câncer, entre os quais, pulmão, ovário e bexiga. Em relação 
a estes compostos, assinale a alternativa correta.

I) Possuem atividade citotóxica, sendo representados pela cisplatina, carboplatina 
e oxaliplatina. Promovem alterações na arquitetura da molécula de DNA inibindo 
sua replicação e transcrição de RNA. Atuam predominantemente na fase G1 do 
ciclo celular.

II) Apresentam potencial emetogênico de moderado a alto. Assim os pacientes 
em tratamento com estes medicamentos devem receber profilaticamente 
antiemétricos tal como ondansetrona.

III) Podem causar importante nefrotoxicidade e, portanto, os pacientes devem 
receber hidratação efetiva antes e depois da infusão com estes antineoplásicos. 
Pode ser necessário ajustar a dose de acordo com os níveis de depuração de 
creatinina.

IV) Podem causar toxicidade hematológica, neurotoxicidade e ototoxicidade, 
havendo necessidade de monitoramento dos pacientes em uso destes 
antineoplásicos.

a)  Todas as afirmativas estão corretas.

b)  Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.

c)  Somente as alternativas II, III e IV estão corretas.

d)  Somente as alternativas I e IV estão corretas.

e)  Somente as alterantivas I, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 22
Foi realizado um estudo de coorte entre 8.000 idosos com mais de 70 anos de 
idade para analisar o impacto do uso de benzodiazepínicos na ocorrência de 
quedas neste grupo de pessoas. Todos os participantes foram seguidos por um 
período de três anos para detectar o aparecimento do desfecho de interesse 
(queda que resultou em internação). Dos 2.800 idosos que fizeram uso de 
benzodiazepínicos em 56 houve a confirmação de ocorrência de queda que 
resultou em internação hospitalar. Dentre os 5.200 idosos que não utilizavam 
estes medicamentos, 22 tiveram o desfecho (queda que resultou em internação). 
Com base nessas informações, é correto afirmar que:

a)  O risco de quedas entre os idosos usuários de benzodiazepínico foi 5 
vezes maior do que entre os idosos que não foram tratados com este 
medicamento.

b)  A incidência de queda entre os idosos tratados com o benzodiazepínico 
foi de 0,007.
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c)  O risco relativo calculado foi próximo de 1,0, indicando que o uso do 
benzodiazepínico não influenciou no risco de queda.

d)  O risco relativo calculado foi de 0,2, indicando que, na verdade, o uso 
deste medicamento exerce um efeito protetor contra quedas.

e)  A incidência de queda entre os idosos que não foram expostos ao 
benzodiazepínico foi de 0,1.

QUESTÃO 23
Foi realizado um ensaio clínico randomizado duplo cego com a finalidade de avaliar 
o efeito da rosuvastatina na redução de eventos cardiovasculares (desfecho do 
estudo). O estudo alocou pacientes para uso de rosuvastativa ou para uso do placebo. 
A taxa de indicência de eventos cardiovasculares foi de 0,77 por 100 pessoas-ano 
no grupo rosuvastatina e de 1,36 por 100 pessoas-ano no grupo placebo. Sobre este 
estudo é correto afirmar:

I) O resultado do risco relativo foi 0,57. Assim podemos afirmar que a rosuvastatina 
causa redução do desfecho, ou seja, é fator de proteção para ocorrência de eventos 
cardiovasculares em pacientes. 

II) A redução do risco relativo ou eficácia deste medicamento em evitar eventos 
cardiovasculares foi de 43%.

III) A incidência de eventos cardiovasculares foi analisada enquanto pessoas-ano, 
mensurando o tempo em que cada paciente esteve exposto ao medicamento.

IV) O resultado do risco relativo foi 1,77 indicando que a rosuvastativa é fator de risco 
para a ocorrência de eventos cardiovasculares.

V) O risco relativo calculado foi próximo de 1,0, indicando que o uso de rosuvastatina 
não está associdado à ocorrência de eventos cardiovasculares.

a)  Somente as alternativas I e III estão corretas.

b)  Somente as alternativas II, III e IV estão corretas.

c)  Somente as alternativas II, III e V estão corretas.

d)  Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.

e)  Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 24
Além de monitorar o surgimento de Reação Adversa a Medicamento (RAM) e 
avaliar eventos adversos relacionados a medicamentos, a farmacovigilância, 
abrange a análise de: 

1) Medicamentos de baixa qualidade;

2) Erros de medicação;

3) Perda de efetividade;

4) Uso de medicamentos para indicações não aprovadas e para as quais não há 
base científica adequada (uso off label);
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5) Casos de intoxicação aguda e crônica;

6) Abuso e uso indevido de medicamentos;

7) Interações medicamentosas adversas com outros medicamentos e alimentos.

Estão corretas:

a)  Somente as afirmativas 1, 3, 4, 5, 6, 7.

b)  Somente as afirmativas 1, 3, 4, 7.

c)  Somente as afirmativas 1, 3, 4, 5, 7.

d)  Somente as afirmativas 1, 2, 3, 4, 6, 7.

e)  Todas as afirmativas.

QUESTÃO 25
Para a avaliação da segurança e eficácia de um novo medicamento existe 
obrigatoriedade de que sejam realizados ensaios pré-clínicos e clínicos (fase 
I, fase II, fase III). No entanto, são também importantes os estudos pós-
comercialização (fase IV). Em relação aos ensaios clínicos e aos estudos de 
fase IV, é correto afirmar que:

I) Embora os ensaios clínicos randomizados sejam os estudos com maior poder 
para a determinação de causa e efeito e avaliação da eficácia de novos fármacos, 
eles apresentam limites na identificação de informações sobre reações adversas, 
apesar de normalmente também realizarem análise do perfil de segurança.

II) Estudos pós-comercialização (fase IV) podem avaliar o efeito dos medicamentos 
como parte do cuidado em saúde. Assim, possibilitam a ampliação da amostra 
e, consequentemente, apresentam maior precisão e determinação dos efeitos.

III) Ensaios clínicos apresentam diferenças em relação à prática clínica 
habitual. Estas diferenças podem dificultar o estudo do perfil de segurança 
de um novo medicamento, pois, não permitem o estudo dos efeitos adversos 
e benéficos modificados por outras doenças e outros medicamentos utilizados 
concomitantemente.

IV) Estudos de fase IV permitem o estudo mais amplo dos efeitos benéficos e 
adversos, pois, podem avaliar pacientes normalmente não incluídos nos ensaios 
clínicos, tais como idosos, crianças e gestantes.

V) Estudos de fase IV permitem a descoberta de efeitos adversos e benéficos 
não identificados previamente por serem incomuns ou retardados. Permitem 
também o estudo dos efeitos das sobredosagens e as implicações econômicas 
do uso de medicamentos.

a)  Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.

b)  Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.

c)  Todas as afirmativas estão corretas.

d)  Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas.

e)  Somente as afirmativas I, III, IV e V estão corretas.
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QUESTÃO 26
De acordo com as atualizações da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 
1998, que aprova o regulamento técnico sobresubstâncias e medicamentos 
sujeitos a controle especial, assinale a alternativa correta:

a)  Os antirretrovirais utilizados para o tratamento de pessoas que convivem 
com o vírus HIV fazem parte desta portaria.

b)  Os imunossupressores não pertencem mais à Lista C3, cujos 
medicamentos estão sujeitos à notificação de receita especial.

c)  O Canabiol (CBD) pertence à Lista (C1) das outras substâncias sujeitas 
à receita de controle especial em duas vias.

d)  Nenhuma das alternativas está correta.

e)  Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 27
O quadro a seguir mostra possíveis correlações entre forma farmacêutica e sua 
respectiva via de acesso para sua aplicação

Item Forma farmacêutica Via de acesso
1 emulsão intravenoso
2 comprimido vaginal
3 suspensão oftálmico
4 solução oleosa intramuscular
5 pó tópico
6 gel oral

Assinale a alternativa correta:

a)  Itens 2 e 3 estão incorretos.

b)  Itens 1 e 2 estão incorretos.

c)  Itens 1, 2 e 3 estão incorretos.

d)  Somente o item 1 está incorreto.

e)  Todos os itens estão corretos.

QUESTÃO 28
O médico prescreveu, ao paciente com acidose metabólica devido intoxicação 
medicamentosa, 1 mEq de bicarbonato por kg de peso para ser infundido em 
15 minuntos por via intravenosa. Sabendo-se que a solução de bicarbonato de 
sódio existente na farmácia é de 8,4%, o paciente possui 50 kg e 1 mEq de 
bicarbonato equivale a 84 mg, quantos mL da solução deverá ser infundida?

a)  Não é possível calcular, pois, faltam os dados do sódio.

b)  50 mL.

c)  5 mL.
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d)  500 mL.

e)  A solução disponível na farmácia é inadequada para tratar acidose 
metabólica.

QUESTÃO 29
Sobre os corticosteroides para uso sistêmico, assinale a alternativa que indica, 
de forma crescente (curta < intermediária < longa), a duração do efeito (meia-
vida biológica) anti-inflamatório.

a)  Hidrocortisona < Betametasona < Prednisona.

b)  Metilprednisolona < Dexametasona < Betametasona.

c)  Betametasona < Hidrocortisona < Prednisolona.

d)  Dexametasona < Prednisona < Hidrocortisona.

e)  Hidrocortisona < Metilprednisolona < Dexametasona.

QUESTÃO 30
As prescrições médicas de pacientes graves normalmente possuem vários 
medicamentos. Isso aumenta o risco de reações adversas e a necessidade de 
um monitoramento mais efetivo. Para isso, vários hospitais monitoram essas 
prescrições detectando a presença de medicamentos que podem ser considerados 
como gatilhos que indicam prováveis Reações Adversas a Medicamentos (RAM).

Assinale a alternativa que contém somente as classes de medicamentos que 
podem ser considerados como gatilhos para a detecção de possíveis RAM:

a)  Imunomoduladores e Corticosteroides.

b)  Corticosteroides e Anticoagulantes.

c)  Anti-histamínicos e Antídotos.

d)  Antídotos e Anti-hipertensivos.

e)  Hipoglicemiantes e Anti-histamínicos.

QUESTÃO 31
De acordo com a Resolução CFF Nº 596, de 21 de fevereiro de 2014, que dispõe 
sobre o Código de Ética Farmacêutica, o farmacêutico:

I) Pode decidir sobre o aviamento ou não de qualquer prescrição, bem como em 
fornecer ou não as informações solicitadas pelo usuário.

II) Tem o direito de opor-se a exercer a profissão ou suspender a sua atividade 
em instituição pública sem remuneração ou condições dignas de trabalho, 
independentemente de sua comunicação às autoridades sanitárias e profissionais.

III) Responde individual ou solidariamente, ainda que por omissão, pelos atos 
que praticar, autorizar ou delegar no exercício da profissão.

Assinale a alternativa correta:

a)  Todas as afirmativas estão incorretas.
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b)  Somente a afirmativa II está correta.

c)  As afirmativas I e III estão corretas.

d)  Somente a afirmativa III está correta.

e)  Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 32
De acordo com o Decreto Nº 85.878, de 07 de abril de 1981, que estabelece 
normas sobre o exercício da profissão farmacêutica, são atribuições privativas 
dos farmacêuticos:

I) O desempenho de funções de dispensação ou manipulação de fórmulas 
magistrais e farmacopeicas, quando a serviço do público em geral ou mesmo de 
natureza privada.

II) A elaboração de laudos técnicos e a realização de perícias técnico-legais 
relacionados com atividades, produtos, fórmulas, processos e métodos 
farmacêuticos ou de natureza farmacêutica.

III) A direção, o assessoramento, a responsabilidade técnica e o desempenho 
de funções especializadas exercidas em estabelecimentos industriais em que se 
fabriquem produtos farmacêuticos para uso veterinário.

Assinale a alternativa correta:

a)  Todas as afirmativas estão incorretas.

b)  As afirmativas I e II estão corretas.

c)  As afirmativas I e III estão corretas.

d)  As afirmativas II e III estão corretas.

e)  Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 33
Os benzodiazepínicos em doses elevadas ou em decorrência de características 
fisiopatológicas do indivíduo, mesmo em doses sedativas, apresentam o risco 
de levar à depressão respiratória ou à apnéia. O benzodiazepínico midazolam 
é muito utilizado para sedar pacientes em exames diagnósticos, a exemplo 
das endoscopias digestivas altas. Considerando o risco descrito, qual dos 
medicamentos deve estar disponível para reverter uma possível depressão 
respiratória causada pelo midazolam?

a)  Sulfato de magnésio 10% injetável.

b)  Naloxona injetável.

c)  Diazepam injetável.

d)  Flumazenil injetável.

e)  Hidrocortisona injetável.
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QUESTÃO 34
O extrato seco de Passiflora edulis é padronizado para conter pelo menos 20% 
(p/p) de flavonóides. Desse modo, quanto de flavonóide é ingerido a cada dose 
de 120 mg de Passiflora edulis?

a)  32 mg.

b)  22 mg.

c)  24 g.

d)  32 g.

e)  24 mg.

QUESTÃO 35
O uso combinado de inibidores de protease com os inibidores da transcriptase 
reversa transformou o tratamento medicamentoso da AIDS. Os inibidores de 
protease, utilizados no tratamento de pessoas convivendo com o HIV, interferem 
no último estágio da replicação viral, ligando-se ao sítio de clivagem da protease 
viral e prevenindo a formação de novos vírus. Marque a alternativa em que há 
somente inibidores de protease.

a)  Saquinavir, nelfinavir, atazanavir e ritonavir.

b)  Aciclovir, ganciclovir, abacavir e zidovudina.

c)  Raltegravir, abacavir, didanosina e estavudina.

d)  Tenofovir, abacavir, saquinavir e ganciclovir.

e)  Efavirenz, nevirapina, etravirina e lamivudina.

QUESTÃO 36
Segundo a Portaria SVS/MS Nº 344, de 12 de maio de 1998, nos casos dos 
medicamentos contendo a substância Anfepramona, deverá constar, em 
destaque, no rótulo e bula, a frase chamando a atenção para o fato de que, tal 
medicamento pode provocar:

a)  Hipertensão pulmonar.

b)  Anemia.

c)  Cefaleia.

d)  Gastrite.

e)  Náuseas.

QUESTÃO 37
Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) Anvisa/MS Nº 67 de 
8 de outubro de 2007, substância de baixo índice terapêutico: “é aquela que 
apresenta estreita margem de segurança, cuja dose terapêutica é próxima da 
tóxica”. Considerando a RDC Nº 67, assinale a alternativa que contém somente 
fármacos de baixo índice terapêutico, baixa dosagem e alta potência:

a)  Digoxina, aminofilina, carbamazepina, lítio e ciclosporina.
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b)  Fenitoína, digoxina, primidona, verapamil e quinidina.

c)  Colchicina, minoxidil, lítio, teofilina e verapamil.

d)  Clonidina, colchicina, digoxina, minoxidil e varfarina.

e)  Quinidina, digoxina, lítio, carbamazepina e clozapina.

QUESTÃO 38
“É aquela preparada na farmácia, cuja fórmula esteja inscrita no Formulário 
Nacional ou em Formulários Internacionais reconhecidos pela ANVISA”.

O trecho acima remete a uma preparação, conforme a Resolução da Diretoria 
Colegiada (RDC) Anvisa/MS Nº 67, de 8 de outubro de 2007, que dispõe sobre 
Boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais para uso 
humano em farmácias. Assinale a alternativa que identifica corretamente essa 
preparação.

a)  Preparação comum.

b)  Preparação terapêutica.

c)  Preparação magistral.

d)  Preparação matriz.

e)  Preparação oficinal.

QUESTÃO 39
Nas unidades clínicas de um hospital padronizou-se a preparação de bolsas de 
infusão de norepinefrina da seguinte forma: 4 ampolas de 8 mg/4 mL diluídas 
para um volume total de 200 mL de solução de glicose 5%.

Se a velocidade de infusão for 25 mL/hora, quantas ampolas devem ser 
dispensadas para atender o paciente pelas próximas 24 horas?

a)  4 ampolas.

b)  8 ampolas.

c)  12 ampolas.

d)  16 ampolas.

e)  20 ampolas.

QUESTÃO 40
A farmácia é responsável pela implantação do Protocolo de Segurança na 
Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos, disponibilizado pelo 
Ministério da Saúde como parte integrante do Programa Nacional de Segurança 
do Paciente, visando promover práticas seguras no uso de medicamentos. A 
atuação farmacêutica pode contribuir para a Segurança do Paciente:

a)  Detectando, avaliando e notificando as Reações Adversas a 
Medicamentos.

b)  Implementando barreiras que evitam os erros de medicação.
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c)  Avaliando as interações medicamento-medicamento e medicamento-
alimento.

d)  Avaliando e notificando queixas técnicas: perda de efetividade dos 
medicamentos por desvio de qualidade, inadequação de informações 
em rótulos, bulas e embalagens, alterações organolépticas, alterações 
químicas, físicas, físico-químicas e microbiológicas.

e)  Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 41
Para o tratamento da intoxicação com paracetamol, qual dos fármacos abaixo 
poderia ser utilizado como antídoto?

a)  Metadona.

b)  Naloxona.

c)  Flumazenil.

d)  Vitamina K.

e)  Acetilcisteína.

QUESTÃO 42
A Terapia Nutricional representa o conjunto de procedimentos terapêuticos 
para manutenção ou recuperação do estado nutricional do paciente por meio 
da Nutrição Parenteral ou Enteral. O comprometimento e a capacitação de 
uma equipe multiprofissional é fundamental para garantir a eficácia da terapia 
nutricional e segurança do paciente. Nesse contexto a Equipe Multiprofissional 
de Terapia Nutricional (EMTN) deve ser composta obrigatoriamente por:

a)  Médico e nutricionista.

b)  Médico, farmacêutico e nutricionista.

c)  Médico, farmacêutico e nutrólogo.

d)  Médico, nutricionista, enfermeiro e farmacêutico.

e)  Médico, nutricionista, enfermeiro e nutrólogo.

QUESTÃO 43
De acordo com a Resolução nº 585, de 29 de agosto de 2013, do Conselho 
Federal de Farmácia, são atribuições clínicas do farmacêutico relativas ao 
cuidado à saúde, nos âmbitos individual e coletivo, EXCETO:

a)  Estabelecer e conduzir uma relação de cuidado centrada no paciente.

b)  Solicitar exames laboratoriais, no âmbito de sua competência 
profissional, com finalidade diagnóstica.

c)  Participar e promover discussões de casos clínicos de forma integrada 
com os demais membros da equipe de saúde.
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d)  Promover a consulta farmacêutica em consultório farmacêutico ou em 
outro ambiente adequado, que garanta a privacidade do atendimento.

e)  Analisar a prescrição de medicamentos quanto aos aspectos legais e 
técnicos.

QUESTÃO 44
A utilização do medicamento adequado, cuja qualidade está assegurada, na 
dose terapêutica ou profilática adequada, na forma farmacêutica e posologia 
mais convenientes ao paciente, maximizando os efeitos benéficos e minimizando 
a ocorrência de eventos adversos e com o menor custo possível expressa o 
conceito de:

a)  Farmácia clínica.

b)  Uso racional de medicamentos.

c)  Intervenção farmacêutica.

d)  Guias terapêuticos padronizados.

e)  Acompanhamento farmacoterapêutico.

QUESTÃO 45
Entre os fármacos abaixo, qual combina efeitos vasodilatadores com redução da 
atividade simpática e aumento da excreção de sódio e água?

a)  Losartana – antagonista de receptores de Angiotensina II.

b)  Propranolol – beta-bloqueador.

c)  Nifedipino – antagonista do canal de cálcio.

d)  Furosemida – diurético de alça.

e)  Minoxidil – vasodilatador direto.

QUESTÃO 46
Sabendo que o fenobarbital é um indutor enzimático das enzimas do citocromo 
P450 responsáveis pelo metabolismo da varfarina, a associação dos dois 
fármacos implica em:

a)  Aumento do metabolismo do fenobarbital e falta de eficácia do 
anticonvulsivante.

b)  Redução do metabolismo do fenobarbital e efeitos tóxicos no sistema 
nervoso central.

c)  Aumento do metabolismo da varfarina e risco de hemorragias.

d)  Aumento do metabolismo da varfarina e redução da eficácia 
anticoagulante.

e)  Redução do metabolismo da varfarina e risco de hemorragias.
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QUESTÃO 47
Com freqüência, o efeito de uma substância diminui gradualmente quando 
administrada de modo contínuo. O termo tolerância é utilizado de modo 
convencional para descrever a resposta medicamentosa reduzida, que ocorre 
quando o medicamento é usado repetidamente e o corpo se adapta a sua 
presença constante.

Diversos mecanismos podem dar origem a esse tipo de fenômeno, EXCETO:

a)  Inibição enzimática.

b)  Exaustão de mediadores.

c)  Perda de receptores (Down regulation).

d)  Extrusão de fármacos.

e)  Adaptação fisiológica.

QUESTÃO 48
A.J.R, 25 anos, trabalhador rural, deu entrada no Pronto Socorro com respiração 
irregular, miose, hipersecreção brônquica, sudorese e salivação intensa, freqüência 
cardíaca e pressão arterial muito baixas. Após tratamento com atropina, seus 
sinais vitais se estabilizaram, reforçando a hipótese de intoxicação com:

a)  Benzodiazepínicos.

b)  Barbitúricos.

c)  Antidepressivos tricíclicos.

d)  Organofosforados.

e)  Pralidoxima.

QUESTÃO 49
Para o tratamento de catarata, o médico prescreveu um colírio e deseja que 
o medicamento seja administrado 2,4 mg em cada olho por dia. Conforme a 
bula do medicamento, cada gota possui 0,8 mg. Considerando que cada mL 
equivalem a 25 gotas e o frasco contém 6 mL, quantos frascos o farmacêutico 
deve dispensar para que o paciente possa receber o suficiente até a próxima 
consulta daqui a 60 dias?

a)  2 frascos.

b)  1 frasco.

c)  3 frascos.

d)  6 frascos.

e)  4 frascos.

QUESTÃO 50
A garantia do acesso e o uso racional de medicamentos são dois pontos 
norteadores do ciclo da Assistência Farmacêutica. A escolha do farmáco que irá 
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compor a lista de medicamentos nos sistemas de saúde, deve ser desenvolvida 
a partir da sua eficácia, segurança, qualidade e cunho econômico. Assim, o 
gestor da saúde deve elaborar critérios para a escolha dos medicamentos que 
farão parte do formulário terapêutico com a ajuda de uma Comissão de Farmácia 
e Terapêutica (CFT). Com relação às afirmativas sobre a CFT indique a resposta 
correta:

I) É responsável pelo acompanhamento das taxas de infecção e uso racional de 
antimicrobianos;

II) As tomadas de decisões devem ser baseadas nos princípios da Medicina 
Baseada em Evidência, que utilizam ferramentas da epidemiologia, estatística, 
metodologia científica e da informática;

III) A sua composição deve abranger profissionais de diversas áreas com 
competência técnica quanto ao conhecimento farmacológico, terapêutico, clínica 
médica e de economia em saúde;

IV) Os componentes da CFT possuem autonomia na tomada de decisões;

V) O funcionamento da CFT é formalmente instituído por documento oficial da 
instituição acompanhado de um regimento interno.

a)  Todos os itens estão corretos.

b)  Somente o item I está incorreto.

c)  Somente o item IV está incorreto.

d)  Itens I, II e III estão corretos.

e)  Itens I e IV estão corretos.

QUESTÃO 51
Na gestão em farmácia hospitalar o controle de estoque deve ser preciso e 
correto, pois os valores em estoque, tanto quantitativos de medicamentos como 
de valores podem comprometer a condução de uma terapia caso estiverem 
incorretos. A curva ABC também conhecida como Lei de Pareto ou curva 80-
20, é um método de classificação de informações, para que se separem os 
medicamentos de maior importância em relação ao valor dos estoques.

Segundo exemplo da planilha abaixo responda qual a alternativa está correta:

Item Consumo Valor 
Unitário Valor Total Ordem % % 

Acumulado

1 300 R$ 360,00 R$ 108.000,00 1º 80,4 % 80,4
2 180 R$ 100,00 R$ 18.000,00 2º 13,4 % 93,8
3 320 R$ 15,00 R$ 4.800,00 3º 3,6 % 97,4
4 30 R$ 90,00 R$ 2.700,00 4º 2,0 % 99,4
5 120 R$ 2,50 R$ 300,00 5º 0,2 % 99,6
6 300 R$ 1,60 R$ 480,00 6º 0,4 % 100,0

Valor 
Total R$ 134.280,00 100 %
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I) O item 3 é considerado um item da curva A, pois o seu consumo é mais alto.

II) O item 1 é um item da curva A, pois, representa a um pequeno número de 
medicamento, cerca de 20% dos itens.

III) Os itens 3, 4, 5 e 6 são itens da curva C, pois, representa cerca de 70% dos 
itens.

IV) O item 1 e 2 são itens da curva A, pela representatividade em valores.

V) Os itens 3 e 4 são itens da curva B.

a)  Todas as afirmativas estão erradas.

b)  Somente a afirmativa IV está correta.

c)  As afirmativas II e III estão corretas.

d)  Somente a afirmativa I está correta.

e)  As afirmativas III e V estão corretas.

QUESTÃO 52
Em um serviço de farmácia hospitalar, para atender os quesitos de segurança do 
paciente, os processos da logística do medicamento devem ser padronizados e 
seguidos conforme procedimentos previamente estabelecidos. No processo do 
uso do medicamento são necessários a identificação de origem, o monitoramento 
no recebimento, distribuição entre as diferentes farmácias satélites, dispensação 
e administração no paciente. Durante todo o processo, deve-se manter o controle 
sobre o lote e validade do medicamento, isto é, a rastreabilidade que garante 
que todos os medicamentos sejam controlados por lote em todos os momentos 
de sua distribuição dentro da organização. Diante do enunciado acima, assinale 
a alternativa INCORRETA:

a)  Todos os medicamentos, atualmente, possuem identificação individual 
na sua embalagem primária, para garantir maior segurança no processo 
logístico dentro do ambiente hospitalar.

b)  Os hospitais deveriam re-identificar os medicamentos com os dados 
de lote e validade dos produtos sem identificação na sua embalagem 
primária.

c)  A identificação dos medicamentos é otimizada pelo uso de código de 
barras de forma individual.

d)  No momento da leitura do código de barras, o sistema importa 
automaticamente os dados de informação do medicamento, paciente 
e elimina a possibilidade de erro no registro de dados de gestão de 
estoque.

e)  O sistema de checagem a beira leito, com o código de barras, permite 
eliminar erros em uma das etapas sensíveis e críticas da administração 
do medicamento.
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QUESTÃO 53
Na prescrição médica a concentração final do medicamento A na solução 
diluída deve ser a 5%. Este medicamento deve ser administrado diluído em soro 
glicosado a 5% qsp 250 mL. Qual é a quantidade em mL do medicamento A 
necessário para atender esta prescrição?

Apresentação comercial do medicamento A: solução a 20% - ampolas contendo 
20 mL.

a)  12,5 mL do medicamento A.

b)  62,5 mL do medicamento A.

c)  60 mL do medicamento A.

d)  72 mL do medicamento A.

e)  80 mL do medicamento A.

QUESTÃO 54
A eritropoetina é produzida nas células justamedulares do rim, bem como, nos 
macrófagos e tem como característica:

a)  causar hipotensão.

b)  ser administrada exclusivamente por via intravenosa.

c)  capacidade de induzir deficiência de cálcio.

d)  diminuir o risco de trombose durante a diálise.

e)  regular a produção de eritrócitos.

QUESTÃO 55
Paciente M.M.M., 55 anos, sexo masculino, com dores disseminadas por todo 
o corpo, sem foco definido e refratária aos analgésicos de venda livre, foi 
diagnosticado com câncer ósseo em processo de metástase.

Para este paciente foi prescrito morfina 10 mg por via oral a cada 4 horas.

O prescritor entregou ao paciente uma receita branca em duas vias e a notificação 
de receita azul B2. Ao chegar a uma farmácia comercial, o farmacêutico informou 
que não poderia dispensar pelo fato da notificação de receita não atender a 
Portaria 344 de 12/05/1998 e sua atualização (RDC Nº 143, de 17/03/2017 - 
Dispõe sobre a atualização do Anexo I: Listas de Substâncias Entorpecentes, 
Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial).

A notificação de receita B2 preenchida pelo prescritor seria exigido caso o 
medicamento prescrito fosse:

a)  Misoprostol.

b)  Sibutramina.

c)  Isotretinoína.

d)  Sertralina.

e)  Bromazepam.
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QUESTÃO 56
A.G.S., seis meses de vida, sexo feminino, foi internada devido a um quadro de 
bronquiolite. No pronto socorro teve queda acentuada da saturação, levando 
a uma intubação orotraqueal. Houve necessidade de manter a sedação e 
um dos medicamentos utilizados foi a dexmedetomidina, um agonista alfa 2- 
adrenoreceptor seletivo com propriedades anestésicas. Sabendo-se que a bomba 
de infusão contínua estava administrando uma solução de dexmedetomidina 
200 mcg em soro fisiológico 0,9% qsp (volume final) 50 mL a uma velocidade de 
infusão de 1 mL por hora, calcule a dose em mcg/Kg/hora, sabendo que o peso 
de A.G.S. é igual a 8 Kg.

a)  0,6 mcg/kg/hora.

b)  0,7 mcg/kg/hora.

c)  0,8 mcg/kg/hora.

d)  0,5 mcg/kg/hora.

e)  0,4 mcg/kg/hora.

QUESTÃO 57
Paciente JLS, 03 anos de idade, masculino, sem qualquer histórico de doença 
prévia e com vacinação incompleta. Há cerca de três dias vem apresentando 
febre, vômitos, manchas avermelhadas, petéquias, além de sinal de Brudzinski 
positivo. Ao dar entrada no Pronto Socorro do hospital da sua região, foi 
inicialmente diagnosticado com meningite. A região lombar do paciente foi 
puncionada para a coleta do líquor. A amostra foi encaminhada ao laboratório para 
análise bioquímica e cultura microbiológica. O resultado bioquímico apresentou:

Glicose 54 mg/dL VR: 60 a 80 mg/dL
Proteínas 139 mg/dL VR: 15 a 45 mg/dL

Lactato 47 mg/dL VR: 10 a 25 mg/dL
VR: Valor de referência.

A análise microbiológica inicial evidenciou numerosos diplococos gram-negativos.

Os pais da criança precisam realizar a profilaxia para a meningite. Dentre os 
medicamentos abaixo, qual é o utilizado para a profilaxia?

a)  Metronidazol.

b)  Fluconazol.

c)  Rifampicina.

d)  Aciclovir.

e)  Etambutol.

QUESTÃO 58
A farmacocinética envolve processos de absorção, distribuição, biotransformação 
e excreção de fármacos. Algumas vias de acesso para administração de 
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medicamentos não utilizam todos esses processos. Assinale a via de acesso 
que não sofre o processo de absorção.

a)  Transdérmica.

b)  Retal.

c)  Intravenosa.

d)  Oral.

e)  Respiratória.

QUESTÃO 59
O paciente JDM, masculino, 35 anos deu entrada no Pronto Socorro devido 
a uma pneumonia. O paciente acabou evoluindo para uma infecção fungíca 
e o médico prescreveu um novo antifúngico que não tem no hospital. Perante 
casos como este, em que necessitamos de controle no consumo e aquisição de 
medicamentos que não são contemplados no formulário do hospital, responda a 
pergunta abaixo:

Para um controle efetivo do tratamento e evitar problemas futuros de não ter o 
medicamento disponível, quais Comissões Hospitalares estariam envolvidos no 
monitoramento e planejamento desta terapia?

a)  Comissão de Farmácia e Terapêutica e Comissão de Gerenciamento 
de Riscos Hospitalares.

b)  Comissão de Farmácia e Terapêutica e Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar.

c)  Comissão de Avaliação de Tecnologias e Comissão de Resíduos de 
Serviços de Saúde.

d)  Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e Comissão de Licitação 
e Parecer Técnico.

e)  Comissão de Gerenciamento de Riscos Hospitalares e Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar.

QUESTÃO 60
O uso irracional de medicamentos em uma farmácia hospitalar está relacionado 
a problemas de custo efetividade, podendo levar a ocorrência de eventos 
adversos, resistência bacteriana, erros de administração e, por fim, colocar 
em risco a vida do paciente. Quando elaboramos um sistema eficiente e eficaz 
de uso de medicamentos considerando os protocolos com evidências clínicas 
robustas, estamos nos referindo à comissão de:

a)  Farmácia e Terapêutica.

b)  Logística.

c)  Qualidade.

d)  Segurança do Paciente.

e)  Pesquisa Clínica.
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A.B.C., sexo feminino, 59 anos, casada, 6 filhos, evangélica, do lar, peso: 
56 Kg, altura: 153 cm, hipertensa. É transplantada renal de doador vivo desde 
dezembro/2018. Internada em julho/2019 devido quadro de forte lombalgia, 
dispneia e insuficiência renal aguda. Após exames, foi detectado mieloma múltiplo, 
pneumonia comunitária e hipercalcemia. Refere alergia a penicilina e a codeína.

No prontuário da paciente consta ainda: Pressão arterial: 161 x 95 mmHg (VR 
= 120 x 80 mmHg); Temperatura: 36,7 ºC (VR = 36,7 ºC a 37,1 ºC); Glicemia 
capilar: 166 mg/dL (VR < 126 mg/dL); relata náuseas e vômitos ao alimentar-se; 
Evacuação ausente > 3 dias; Risco para glicemia instável; Humor deprimido; 
Necessidade de controle da diurese e restrição hídrica para 800 mL/dia.

VR = Valor de Referência

A.B.C., sexo feminino, 59 anos, casada, 6 filhos, evangélica, do lar, peso: 56 Kg, altura: 153 cm, hipertensa. É
transplantada renal de doador vivo desde dezembro/2018. Internada em julho/2019 devido quadro de forte
lombalgia, dispneia e insuficiência renal aguda. Após exames, foi detectado mieloma múltiplo, pneumonia
comunitária e hipercalcemia. Refere alergia a penicilina e a codeína.
No prontuário da paciente consta ainda: Pressão arterial: 161 x 95 mmHg (VR = 120 x 80 mmHg); Temperatura:
36,7 ºC (VR = 36,7ºC a 37,1ºC); Glicemia capilar: 166 mg/dL (VR < 126 mg/dL); relata náuseas e vômitos ao
alimentar-se; Evacuação ausente > 3 dias; Risco para glicemia instável; Humor deprimido; Necessidade de controle
da diurese e restrição hídrica para 800 mL/dia.
 
VR = Valor de Referência
 
                                        PRESCRIÇÃO MÉDICA
Nº  Descrição  Via  Dose  Frequência  Horários  Classe terapêutica
1 Dieta hipossódica para diabéticos     -

2 Solução de cloreto de sódio 0,9% IV 1000 mL 8/8h (s) 10 16 22 Cristaloide

3 Tacrolimo 1 mg compr. VO 1 mg 12/12h(s) 8 20 Imunossupressor

4 Prednisona 5 mg compr. VO 5 mg 24/24h(s) 8 Anti-inflamatório

5 Ácido acetilsalicílico 100 mg compr. VO 100 mg 24/24h(s) 12 Antiagregante plaquetário

6 Heparina sódica 5000 UI/0,25 mL amp. 0,25mL SC 5000 UI 12/12h(s) 10 22 Anticoagulante

7 Dipirona 500 mg/mL amp. 2mL
- Se dor ou febre (Temperatura > 37,8ºC)

EV
 

1 amp.
 

6/6h(s)
 10 16 22 4 Antipirético 

8 Omeprazol 20 mg compr. VO 40 mg 24/24h(s) 6 Inibidor de bomba de prótons

9 Metoclopramida 5 mg/mL amp. 2 mL EV 1 amp. SN  Procinético

10 Glicose solução 50% amp. 10 mL
(Se glicemia capilar < 70 mg/dL)

EV
 

4 amp.
 

SN
 

 
  Carboidrato

11
Insulina humana regular 100 UI/mL fr.amp. 10
mL
(Fazer 1 UI SC para cada 40 mg/dL acima de
180 mg/dL)

SC
 

1 UI
 

SN
 

 
  Hipoglicemiante

12 Anlodipino 5 mg compr. VO 5 mg 12/12h(s) 8 20 Bloqueador dos canais de cálcio

13 Solução de cloreto de sódio 0,9% (mL/ h) EV 1000 mL ACM  Cristaloide 

14 Dexametasona 4 mg compr.
(1x/dia às quartas-feiras) VO 40 mg 24/24h(s) 10 Imunossupressor

15 Propranolol 40 mg compr. VO 20 mg 24/24h(s) 10 Betabloqueador adrenérgico

16 Furosemida 10 mg/ml amp. 2 mL EV 3 amp. ACM 10 Diurético 

17 Clonazepam 2,5 mg/mL frasco 20 mL VO 5 gotas SN  Benzodiazepínico 

18 Hidralazina 50 mg compr. VO 25 mg 12/12h(s) 8 20 Vasodilatador

19 Ondansetrona 2 mg/mL amp. 4mL EV 1 amp. 8/8h(s) 10 18 02 Antiemético

20
Morfina 1 mg/mL s/conservante amp. 2 mL
Água p/ injeção amp. 10 mL
(Fazer 2 mL da solução decimal)

EV
 
 

1 amp.
8 mL

ACM
 
 

 
 Opioide 

21 Bisacodil 5 mg compr. VO 5 mg 24/24h(s) 12 Laxante

22 Simeticona 75 mg/mL frasco 10 mL VO 30 gotas 24/24h(s) 12 Antifisético

23 (D0) - Piperacilina+tazobactam 4 g+0,5 g
fr.amp. EV 4500 mg 8/8h(s) 8 16 24 Antimicrobiano

24 Claritromicina 500 mg fr.amp. EV 500 mg 12/12h(s) 10 22 Antimicrobiano

25 Ranitidina 25 mg/mL amp. 2 mL EV 50 mg SN   Antagonista do receptor H2

26 Fosfato de oseltamivir 30 mg cápsula VO 30 mg 24/24h(s)  Antirretroviral

27 Ipratrópio, brometo 0,25 mg/mL frasco 20 mL IN 40 gotas 8/8h(s)  Anticolinérgico

28 Cloreto de sódio 0,9% 10 mL amp. IN 5 mL 8/8h(s)  Diluente

29 Fenoterol, bromidrato 5 mg/mL frasco. 20 mL IN 10 gotas 8/8h(s)  Agonista beta 2 adrenérgico

30 Glicemia capilar   6/6h(s) 8 12 17 20 -

31 Talidomida 100 mg VO 1 compr. 24/24h(s) 22 Imunossupressor
Legendas: compr. – comprimido; fr.amp. – frasco ampola; EV – endovenoso; VO – via oral; IN – inalatório; SC – subcutâneo; amp. – ampola;
ACM – a critério médico; SN – se necessário; D – dia.
Baseado no caso clínico apresentado, responda as cinco questões a seguir:
Analisando a prescrição médica, assinale a alternativa que possui os prováveis medicamentos utilizados para o
tratamento da hipertensão arterial da paciente:

Legendas: compr. – comprimido; fr.amp. – frasco ampola; EV – endovenoso; 
VO – via oral; IN – inalatório; SC – subcutâneo; amp. – ampola; ACM – a critério médico; 

SN – se necessário; D – dia.
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Baseado no caso clínico apresentado, responda as cinco questões a seguir:

QUESTÃO 1
Analisando a prescrição médica, assinale a alternativa que possui os prováveis 
medicamentos utilizados para o tratamento da hipertensão arterial da paciente:

a)  Itens 5, 12, 16 e 18.

b)  Itens 7, 12, 15, 16.

c)  Itens 12, 15, 16 e 18.

d)  Itens 5, 7, 13 e 18.

e)  Itens 7, 12, 16 e 22.

QUESTÃO 2
Assinale a alternativa que indica, respectivamente, os medicamentos que podem 
causar com maior frequência os seguintes efeitos colaterais: hiperglicemia, 
sangramento, taquicardia, sonolência.

a)  Itens 14, 6, 29 e 17.

b)  Itens 10, 5, 15 e 20.

c)  Itens 4, 5, 15 e 18.

d)  Itens 11, 9, 18 e 7.

e)  Itens 10, 6, 29 e 24.

QUESTÃO 3
Assinale a alternativa cuja interação medicamentosa pode diminuir a eficácia 
farmacológica dos medicamentos envolvidos:

a)  Itens 10 e 11.

b)  Itens 20 e 21.

c)  Itens 15 e 29.

d)  Itens 11 e 12.

e)  Itens 5 e 8.

QUESTÃO 4
Assinale a alternativa cuja interação medicamentosa possui efeito terapêutico sinérgico, 
mas, na paciente, pode causar uma reação adversa ao medicamento (GRAVE):

a)  Itens 23 + 24.

b)  Itens 27 + 29.

c)  Itens 8 + 25.

d)  Itens 5 + 6.

e)  Itens 21 + 22.
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QUESTÃO 5
Assinale a alternativa que indica divergências entre a conduta terapêutica 
(prescrição médica) e as informações provenientes do prontuário da paciente:

a)  Item 21.

b)  Itens 10, 11 e 30.

c)  Itens 9 e 19.

d)  Itens 27, 28 e 29.

e)  Itens 2 e 13.


