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Eles passarão, eu passarinho.  

(Mario Quintana)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leia estas instruções: 
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado para isso.  

2 
Este Caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha assim distribuídas: 

01 a 15 > Saúde Coletiva; 16 a 55 > Conhecimentos Específicos. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem imperfeições 

gráficas que impeçam a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, 

imediatamente, ao Fiscal. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir 

esclarecimentos aos Fiscais. 

6 Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

7 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno não serão considerados para 

efeito de avaliação. 

8 A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em material 

transparente, de tinta preta. 

9 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões de múltipla 

escolha e preencher a Folha de Respostas.  

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 

Ao retirar-se definitivamente da sala de provas, o candidato deverá entregar ao 

Fiscal a Folha de Resposta independentemente do tempo transcorrido do início da 

prova.  

Retirando-se antes de decorrerem três horas do início da prova , devolva também 

este Caderno.  

12 Você só poderá levar este Caderno após decorridas três horas do início da prova.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Saúde Coletiva              01 a 15 
 

 
01. Mesmo com os esforços do movimento de Reforma Sanitária no Brasil, no sentido de 

reconfigurar a organização dos serviços de saúde, o modelo médico hegemônico ainda 
resiste e mantém suas características impregnadas na atenção à saúde no país. O modelo 
médico hegemônico compreende a  proposta médico assistencial privatista e a atenção 
gerenciada em saúde, e suas características são:  

A) participação social, trabalho centrado na atenção terciária, soberania do saber méd ico e 
modelo de vigilância em saúde. 

B) gerenciamento de custos, utilização do aporte teórico das ciências sociais e humanas, 
serviços hierarquizados e centrados nas necessidades do usuário.  

C) atenção individual, curativismo, fundamentação nas ciências biológicas/naturais e na 
supremacia dos profissionais de saúde perante os usuários.  

D) caráter hospitalocêntrico, foco na demanda espontânea, engajamento com a mudança da 
realidade de saúde da população é a doença como objeto.  

 

02. A Educação Popular em Saúde no Brasil surge no contexto da Reforma Sanitária e da 
Promoção da Saúde, pela necessidade de garantia de direitos constitucionais e pela 
necessidade de tornar a população sujeito do processo de enfrentamento das condições de 
saúde e de vida. Sobre a Educação Popular em Saúde, considere as afirmativas abaixo.  

 

I 
Diz respeito à valorização de saberes populares e genuínas formas de cuidado para a 

prevenção, promoção e recuperação da saúde.  

II 
Caracteriza-se pela transmissão unidirecional do conhecimento científico previamente 

compilado e atestado metodologicamente.  

III 
Desenvolve-se em uma perspectiva dialógica, emancipadora, participativa e criativa e 

contribui para a autonomia dos usuários dos serviços de saúde.  

IV 
Prescinde de uma postura de alteridade dos profissionais de saúde ao sobrepor o 

saber técnico desses profissionais .  

Tendo como base o conteúdo da Educação Popular em Saúde, estão corretas as afirmativas   

A) I e II.   B) I e III.   C) II e IV.  D) III e IV. 
 

03. Considere a seguinte situação: 

V.R.D. é uma professora aposentada, de 70 anos, que reside com sua única filha, 
também professora. A filha, além de ajudar na manutenção financeira da casa, cuida de 
sua mãe que é diabética, insulino-dependente. Na semana passada, V.R.D. teve um 
quadro de hipoglicemia grave, mas foi atendida rapidamente pela equipe da Unidade 
Básica de Saúde (UBS) de seu bairro. Na ocasião, a equipe avaliou o quadro, bem como 
o uso da medicação e o resgate das queixas dos últimos dias. O quadro foi estabilizado, 
mas o setor de regulação da UBS deu entrada numa solicitação de vaga para avaliação 
pelo setor terciário do sistema de saúde, tendo em vista que a primeira avaliação 
levantou a possibilidade de comprometimento renal. A equipe também identificou a 
necessidade de realizar alguns exames mais complexos para orientar a conduta. Tanto 
os exames quanto o agendamento da avaliação do especialista foram realizados sem 
demora. Após todo esse processo, a equipe da atenção básica que realizou os primeiros 
atendimentos recebeu do setor terciário todo o histórico de V.R.D. para realizar o 
acompanhamento do caso, no intuito de evitar complicações futuras e assegurar a 
continuidade do cuidado.. 

As condutas adotadas nesse caso permitem constatar que  

A) o modelo de Rede de Atenção à Saúde é forte, apesar da centralidade atribuída ao setor 
terciário. 

B) houve atendimento satisfatório, pois o fácil acesso ao especialista e aos exames de alta 
complexidade supriram as necessidades de saúde da paciente.  

C) existe uma Rede de Atenção à Saúde forte cuja porta de entrada preferencial é a atenção 
básica, a qual ofereceu uma atenção resolutiva e de qualidade.  

D) há necessidade de a atenção básica melhorar sua atuação como ponto de atenção no 
atendimento às urgências e emergências, a fim de fortalecer as RAS. 
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04. O movimento da Reforma Sanitária Brasileira é resultado da insatisfação com a grande 

desigualdade de acesso aos serviços de saúde, configurando-se como uma proposta contra 

hegemônica ao projeto de mercantilização da saúde. Esse movimento representou 

importantes avanços nas dimensões civilizatória, democrática e epistemológica. Entretanto, a 

RSB NÃO  

A) afirmou a saúde como direito universal.  

B) evitou o processo de expansão da lógica neoliberal no campo da saúde.  

C) defendeu a ampla e plural participação social.  

D) criou um campo aberto e plural da saúde coletiva, com emergência de múltiplos saberes.  

 

05. O Brasil vem passando, nas últimas décadas, por um processo acentuado de transição 

demográfica, principalmente devido à redução das taxas de fecundidade e natalidade, 

associadas ao aumento gradativo da expectativa de vida ao nascer. Do ponto de vista 

epidemiológico, essas mudanças repercutem principalmente em 

A) maior incidência de doenças parasitárias/transmissíveis, uma vez que esse indicador é 
construído tendo em conta somente os casos novos de agravos.  

B) aumento da população economicamente ativa e dim inuição da razão de dependência 
devido ao menor número de nascimentos.  

C) aumento substancial do número de adultos jovens, principalmente devido ao incremento 
na expectativa de vida ao nascer.  

D) maior prevalência de agravos crônicos não transmissíveis e necessidade de políticas 
públicas focadas em indicadores de morbidade.  

 

06. Recentemente, tem surgido mundialmente um movimento que tende a negar a vacinação 

como medida importante para saúde pública. O grupo antivacinas, como são chamados, 

defende que estas podem causar graves problemas de saúde, inclusive o câncer. No entanto, 

são claras as evidências científicas sobre a importância dos avanços em pesquisas sobre 

imunobiológicos e o aumento gradativo da cobertura vacinal, especialmente no que se refere 

às medidas de controle de doenças transmissíveis. Nessa perspectiva, segundo as medidas 

de controle epidemiológico,  

A) a vacinação deve continuar sendo feita, mesmo que uma doença esteja eliminada, 
erradicada ou controlada, pois existe o risco do surgimento de um novo caso. 

B) a erradicação de uma doença ocorre quando foram eliminados os casos de um agravo, 
mesmo que ainda prevaleçam suas causas e a existência do agente transmissor.  

C) o controle epidêmico refere-se a situações em que os níveis de incidência e a prevalência 
de uma doença não requerem mais medidas de promoção da saúde e prevenção da 
doença. 

D) a eliminação de uma doença em uma população ocorre quando não existem casos do 
agravo, embora persistam as causas que podem potencialmente produzi -los. 

 

07. A vigilância em saúde está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde e aos 

mecanismos adotados para prevenção de doenças, integrando diversas áreas de 

conhecimento em saúde. Com base nessa assertiva, os componentes em que se divide a 

vigilância em saúde são:  

A) vigilância epidemiológica, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador.   

B) busca ativa de casos clínicos, prevenção de doenças, promoção da saúde e evento 
sentinela.  

C) atenção primária, assistência farmacêutica, saúde na escola e  saúde ocupacional. 

D) inquérito epidemiológico, controle de endemias, redução de fatores de risco e saneamento 
básico. 
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08. A classificação correta de acontecimentos epidemiológicos é fundamental para que sejam 

tomadas as medidas necessárias para eliminar  o risco do surgimento de novos doentes e o 

agravamento clínico das pessoas já diagnosticadas com uma determinada patologia. Além 

disso, contribui para a realização do planejamento de ações em saúde e para a efetivação de 

medidas de controle eficazes. No entanto, alguns termos são usados erroneamente como 

sinônimos, na mídia ou mesmo por profissionais de saúde, dificultando a compreensão da 

magnitude do evento epidêmico em curso. Nesse sentido, para que se utilize o conceito 

correto, é imprescindível saber que 

A) um evento pode ser considerado pandêmico quando há o aumento inesperado dos casos 
confirmados de uma doença em um país inteiro.  

B) um evento pode ser definido como uma epidemia quando há aumento vertiginoso do 
número de casos de um agravo em uma rua ou em um bairro isolado, desde que não seja 
esperado um número tão alto de doentes naquele período de tempo.  

C) um surto de uma doença é caracterizado pelo aumento dos seus casos em uma área 
específica, caracterizando condições de risco comuns àquela popu lação ou mesmo 
contágio cruzado. 

D) um agravo pode ser considerado endêmico de uma região caso seja observada a 
constância em suas taxas de incidência e prevalência por, pelo menos, três anos.  

 

09. A Saúde Coletiva é constituída tradicionalmente por três grandes espaços e formações 

disciplinares, a saber: as ciências sociais e humanas em saúde, a epidemiologia e a gestão 

em saúde. Nesse contexto, leia os itens abaixo. 
 

I 
Explicitam a produção epidemiológica e fisiopatológica da capacidade de um 

determinado grupo social adoecer. 

II 
Permitem apreender uma concepção ampla do processo saúde/doença em sua 

determinação social. 

III 
Incorporam questões de natureza subjetiva, processos e relações sociais em suas 

análises. 

IV Buscam nexos de sentido entre o natural (corpo biológico), o social e o cultural.  

As  contribuições das ciências sociais e humanas em saúde para o campo da saúde coletiva 

estão presentes nos itens 

A) I, II e III. 

B) II, III e IV. 

C) II e IV apenas. 

D) I e III apenas. 

 

10. Cibele, 10 anos, foi diagnosticada com fibrose cística apenas aos 9 anos de idade. 

Atualmente está em tratamento regular em um centro especializado. Segundo sua mãe, 

Paula, Cibele sofre com discriminação na escola por conta da tosse, e muitas crianças se 

afastam dela. Cibele sempre diz que essa doença é como uma “cicatriz” que vai ficar para 

sempre em sua vida. O caso de Cibele demonstra que  

A) a experiência com doença crônica vai além da esfera médica, impactando todos os lugares 
da vida social. 

B) o modelo biomédico de cuidado oferece pontos de vista multidimensionais para a 
condução do adoecimento crônico.  

C) a medicalização é o pressuposto primordial para a orientação das ações junto ao adoecido 
crônico. 

D) a experiência da enfermidade é determinada por critérios objetivos no sentido de priorizar 
o processo diagnóstico. 
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11. O esquema abaixo ilustra o modelo explicativo da Teoria da Determinação Social do 
Processo de Saúde-Doença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levando em conta esse modelo, é correto afirmar que  

A) os condicionantes das redes sociais e comunitárias dizem respeito à idade, sexo e fatores 
hereditários. 

B) os fatores psicossociais estão fora do modelo de DSS, pois sua causalidade está 
relacionada a alterações cromossômicas e genéticas.  

C) os aspectos religiosos são de caráter individual no modelo de determinação da saúde.  

D) os condicionantes socioeconômicos, como renda e escolaridade, impactam no autocuidado 
à saúde. 

 

12. A discriminação de sintomas está intimamente relacionada com a cultura da qual o s 

indivíduos fazem parte.  Por exemplo, há relatos de que os irlandeses localizam de forma 

mais precisa o sintoma descrevendo uma determinada disfunção circunscrita, minimizando o 

sofrimento. Outro exemplo são os italianos, que reclamam de sintomas muito  mais numerosos 

e mais difusos, insistindo sobre a dor e a exagerando. A produção cultural da saúde e da 

doença evidencia que 

A) a cultura fornece ao indivíduo os limites dentro dos quais operam as interpretações 
relativas à saúde e à doença. 

B) a produção do processo saúde-doença-cuidado se restringe ao modelo explicativo mágico-
religioso de interpretação cultural.  

C) a ciência, enquanto produtora de conhecimento objetivo, deve orientar as ações 
individuais dos sujeitos sobre saúde e doença.  

D) as interpretações individuais do processo saúde-doença devem ser homogeneizadas para 
que haja um combate efetivo das doenças.  
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13. A.L.C., 67 anos, agricultor, residente numa cidade de cinco mil habitantes no interior do 

estado do Rio Grande do Norte, teve um pico hipertensivo e começou a fazer uso de 

hidroclorotiazida de 25 mg e propranolol de 40 mg prescritos pelo médico da UBS de sua 

comunidade. Passados alguns dias, ele começou a ficar sonolento e relatava para a esposa 

grande ‘fraqueza’. Os dois se encaminharam para a UBS à procura de uma nova avaliação. 

Inicialmente, ele foi atendido pela técnica de enfermagem, que aferiu sua pressão arterial, 

anotando o resultado em seu prontuário e, em seguida, encaminhou A.L.C. para a triagem. 

Na triagem, a enfermeira registrou suas queixas no prontuário e pediu para que o paciente 

aguardasse sua vez para se apresentar ao médico. Orientou que ele relatasse os sintomas, 

mas reiterou que todas as informações estavam registradas no prontuário.   

No que concerne ao modelo de organização do trabalho em saúde, essa situação caracteriza : 

A) o trabalho multiprofissional, na medida em que os profissionais trabalham com um objetivo 

em comum, mas em paralelo, com pouca ou nenhuma articulação das práticas.  

B) o trabalho interdisciplinar, uma vez que vários profissionais se esforçaram para minimizar 

os problemas do Sr. A.L.C. 

C) o trabalho em equipe, pois o paciente contou com o atendimento de vários profissionais 

em um mesmo espaço. 

D) o trabalho interprofissional através da comunicação entre os profissionais, via prontuário, 

no enfrentamento do problema. 

 
14. Na busca de fortalecer a perspectiva interprofissional no processo de formação em saúde, 

uma universidade vem encorajando a realização de atividades de aprendizagem 

compartilhadas entre diferentes cursos da saúde. Com essa orientação, os Núcleos Docentes 

Estruturantes dos Cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina e Odontologia 

começaram a planejar atividades capazes de desenvolver competências de três tip os: 

específicas, que constroem as identidades das profissões; comuns, relacionadas à atuação 

como profissional da saúde; e colaborativas, que melhoram a capacidade para o efetivo 

trabalho em equipe. 

A experiência tem demonstrado que a educação interprofissional em saúde é importante 
porque 

A) fortalece os silos profissionais, na medida em que valoriza as competências específicas na 

construção da identidade de profissionais da área da saúde.  

B) constrói um novo profissionalismo pautado no compartilhamento, na parceria, na 

interdependência e no equilíbrio dos poderes, que são fundamentos da colaboração.  

C) constrói uma identidade de equipe através do reforço às identidades profissionais, 

legitimadas pelas competências específicas.  

D) contribui para a redução dos erros, por valorizar as competências específicas, importantes 

para a divisão do trabalho e a otimização dos resultados.  

 
15. Leticia, Pedro, Angélica e Emanuel são profissionais que trabalham na equipe de atenção 

básica de modalidade Consultório na Rua. Realizando suas atividades, estabeleceram 

importante vínculo com o jovem A.G.H., de 22 anos, de classe média alta, que começou a 

morar na rua por problemas familiares. O jovem relata que sofria muito vendo a briga dos pais 

e que, inclusive, presenciou e foi vítima de violência doméstica. No contato com os 

profissionais de saúde, A.G.H. menciona que sofre muito com saudades de sua casa, mas 

que não deseja voltar a ver sua mãe sendo agredida pelo pai. Por vezes, pensou em matar o 

pai e tirar a própria vida. Também relata que, esporadicamente, sente vontade de usar drogas 

para ‘esquecer’ sua situação. Ele menciona que, talvez, sob o efeito da droga, tivesse 

coragem de colocar um fim no seu sofrimento. Os profissionais de saúde começaram a 

estabelecer um vínculo maior com A.G.H. na tentativa de evitar que ele fizesse mal para si ou 

para os outros. Paralelamente, discutiam formas de aproximação com outros setores para 
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tentar um contato com a família do jovem. A equipe sempre teve muita preocupa ção em ouvir 

A.G.H. para que ele pudesse ter uma participação ativa na escolha da melhor forma de 

enfretamento de seus problemas. Todos estavam muito engajados em tentar minimizar os 

problemas de sua família, facilitando a volta do jovem para sua casa. Apó s o retorno de 

A.G.H. para casa, articularam o acompanhamento do jovem e de sua família pela UBS e 

também pelo Centro de Apoio Psicossocial (CAPS).  

No caso de A.G.H., é possível identificar, como prática interprofissional,  

A) o trabalho uniprofissional e multiprofissional, quando cada profissional deu sua 

contribuição, mas também estabeleceu forte interação para a solução da problemática.  

B) o trabalho multiprofissional e interdisciplinar, quando os profissionais trabalharam cada um 

com seu repertório de conhecimentos para a resolução dos problemas.  

C) o trabalho multidisciplinar e multiprofissional, pois vários profissionais, inclusive de outros 

setores, estavam envolvidos no enfrentamento do problema,.  

D) o trabalho em rede, quando integraram outros profissionais de outros níveis de atenção, e 

a prática colaborativa, quando colocaram o jovem na centralidade do processo.  

 
 

 
 

 

 

Conhecimentos Específicos             16 a 55 
 

 
16. A Lei Federal nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, define o medicamento genérico  como 

“medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que pretende ser com este 

intercambiável, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade”. De acordo com essa lei, 

um produto farmacêutico intercambiável é aquele que  

A) apresenta equivalente biodisponibilidade, com idêntica composição qualitativa e 
quantitativa de princípios ativos e excipientes.  

B) apresenta equivalência farmacêutica de um medicamento de referência, com idêntica 
composição qualitativa e quantitativa de princípios ativos e excipientes. 

C) apresenta equivalência terapêutica de um medicamento de referência, comprovados os 
mesmos efeitos de eficácia e segurança.  

D) apresenta equivalência terapêutica de um medicamento de referência, sendo dispensável 
estudo que comprove os efeitos de eficácia e segurança.  

 
17. Considere a situação abaixo. 

 

O farmacêutico recebe, em uma farmácia comunitária, um usuário com a seguinte prescrição: 
Ciprofloxacino 500 mg, 1 COM. VO 12/12h durante 7 dias. 
Durante a dispensação, o farmacêutico pergunta ao usuário porque ele irá tomar aquele 

medicamento e como irá fazê-lo. O usuário responde, então, que a indicação é para infecção 

urinária, mas que ainda não sabe outras informações quanto ao tratamento.  

 
De acordo com a Resolução nº 542, de 19 de janeiro de 2011, do Conselho Federal de 
Farmácia (CFF), que dispõe sobre as atribuições do farmacêutico na dispensação e no 
controle de antimicrobianos, o profissional deve orientar o usuário quanto  

A) às contraindicações, às precauções e à relação custo-benefício. 

B) ao modo de ação, às reações adversas e às condições de conservação.  

C) ao uso on label ou off label, à técnica e aos horários da administração.  

D) ao grau de recomendação para indicação prescrita, às interações e às incompatibilidades.  
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18. A Resolução nº 549, de 2011, do (CFF), dispõe sobre as atribuições do farmacêutico. 

Segundo essa resolução, o farmacêutico, no exercício das atividades de gestão dos produtos 
para saúde, deverá, dentre outras ações, participar ativamente nos processos de a quisição. 

Sobre as ações das quais o farmacêutico participa ativamente nos processos de aquisição, 
analise os itens abaixo. 
 

I Especificação técnica detalhada dos produtos para saúde.  

II 
Seleção e avaliação de desempenho de fornecedores com base em parâmetros 

sanitários e técnicos. 

III 
Interface com profissionais da área jurídica para avaliação dos descritivos legais dos 

produtos para a saúde. 

IV Avaliação da documentação de sua instituição de saúde e dos fornecedores.  
 

O farmacêutico participa ativamente nas ações presentes nos itens 

A) III e IV. 

B) I e IV. 

C) II e III. 

D) I e II. 
 

19. A Resolução nº 555, de 2011, CFF, regulamenta o registro, a guarda e o manuseio de 
informações resultantes da prática da assistência farmacêutica nos serviços de saúde. Em 
relação a essa resolução, leia as afirmações abaixo.  
 

I 

No ato do registro da assistência prestada, o profissional deve utilizar linguagem 

técnico-científica para a equipe de saúde e linguagem coloquial para fornecer 

orientações aos pacientes. 

II 
As informações resultantes da prática da assistência farmacêutica, em pacientes 

ambulatoriais, devem ser disponibilizadas impreterivelmente em meio físico (papel).  

III 
O farmacêutico deve utilizar formulário próprio para o registro formal de suas ações , 

evitando o uso do prontuário do paciente.  

IV 
O prazo mínimo para o arquivamento das informações resultantes da prática da 

assistência farmacêutica é de cinco anos.  
 

Das afirmações apresentadas, as que dizem respeito ao manejo de informações decorrentes 
da prática da assistência farmacêutica nos serviços de saúde são  

A) II e IV. 

B) I e III. 

C) I e IV. 

D) II e III. 
 

20. A Resolução nº 578, de 26 de julho de 2013, do CFF, regulamenta as atribuições do 
farmacêutico na gestão da assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde. 
Quanto à coordenação das atividades técnico-gerenciais e à assunção da responsabilidade 
técnica, o farmacêutico 

A) supervisiona as atividades operacionais e regulatórias cumprindo as normas sanitárias 
vigentes, sendo orientado sobre seus deveres na assunção da responsabilidade técnica.  

B) é impedido de acumular cargos, ainda que na mesma instituição ou órgão público e 
independente da carga horária, sob pena de infração ética.  

C) poderá delegar a assunção de sua responsabilidade técnica perante o Conselho Regional 
de Farmácia, inclusive atribuições privativas.  

D) responde por ocorrências relacionadas à sua responsabilidade, dividindo a auton omia 
técnica com um gerente, na decisão de questões administrativas.  
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21. A resolução nº 585, de 29 de agosto de 2013, do CFF, dispõe sobre as atribuições clínicas do 
farmacêutico. Considerando essa resolução, leia os itens abaixo.  
 

I 
Realizar a anamnese farmacêutica, bem como verificar sinais e sintomas, com o 

propósito de prover cuidado ao paciente.  

II Prover consulta farmacêutica exclusivamente em consultório farmacêutico.  

III 
Solicitar exames laboratoriais, no âmbito de sua competência profissional, com a 

finalidade de monitorar os resultados da farmacoterapia.  

IV Alterar a prescrição de medicamentos com reações indesejáveis.  
 

Os itens que dizem respeito às atribuições clínicas do farmacêutico são 

A) II e IV. 

B) I e II. 

C) I e III. 

D) III e IV. 
 

22. O Hórus é uma importante ferramenta tecnológica, desenvolvida pelo Departamento de 

Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos e pelo Departamento de Informática do 

SUS, utilizada para auxiliar os gestores de saúde na qualificação da assistência farmacêutica 

bem como na transparência dos serviços prestados, tendo em vista as diretrizes traçadas 

pela Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Sobre o Hórus, considere as  afirmativas 

abaixo. 
 

I 
Um de seus benefícios para a assistência farmacêutica é  a obtenção de 

informações nacionais da assistência farmacêutica no SUS.  

II 
Elabora normas, procedimentos, recomendações e outros documentos que possam 

orientar e sistematizar as ações e os serviços farmacêuticos.  

III 
Para os cidadãos, possibilitou agilidade no atendimento e ampliação do acesso aos 

medicamentos no SUS. 

IV 
Promove educação permanente e fortalece a capacitação  dos profissionais de 

saúde em todos os âmbitos da atenção. 
 

Dentre as afirmativas, estão corretas 

A) II e IV. 

B) I e IV. 

C) II e III. 

D) I e III. 

 

23. O Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF) destina -se à garantia do 

acesso equitativo a medicamentos e insumos, para prevenção, diagnóstico, tratamento e 

controle de doenças e agravos de perfil endêmico, com importância epidemiológica, impacto 

socioeconômico ou que acometem populações vulneráveis, contemplados em programas 

estratégicos de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS). Faz parte da lista de doenças e 

agravos contemplados no CESAF a prevenção da infecção pelo vírus sincicial respiratório 

(VSR). Nesse contexto, o medicamento disponibilizado pelo CESAF para o tratamento 

profilático do VSR é 

A) palivizumabe. 

B) adalimumabe. 

C) rituximabe. 

D) bevacizumabe. 
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24. Considerando que as doenças crônicas e degenerativas representam uma parcela 
significativa dos atendimentos na Atenção Primária, demandam número expressivo de 
medicamentos e requerem cuidados em longo prazo, vislumbra-se que a não adesão à 
terapia medicamentosa, seja um problema trabalhado com frequência pelo farmacêutico no 
Núcleo de Apoio à Saúde da Família. A respeito de fatores que reduzem a adesão à terapia 
medicamentosa, considere os itens abaixo.  
 

I Ações educativas realizadas em grupos de educação em saúde.  

II Cultura, crença e valores dos usuários.  

III 
Tempo insuficiente dedicado aos usuários nos atendimentos individuais (consultas e 

dispensação). 

IV Construção do projeto terapêutico singular.  
 

São fatores que reduzem significativamente a adesão à terapia medicamentosa:  

A) II e III.  B) I e IV.  C) III e IV.  D) I e II. 

 
25. O Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos foi criado em 9  de dezembro de 

2008, por meio da Portaria Interministerial nº 2.960, com vistas a atingir o objetivo da Política 
Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos que visa “garantir à população brasileira o 
acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso 
sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria 
nacional”. Nesse contexto, analise as ações apresentadas abaixo.  
 

I 
Promover a inclusão da indústria farmacêutica nas cadeias e nos arra njos produtivos 

das plantas medicinais, insumos e fitoterápicos.  

II 

Inserir plantas medicinais, fitoterápicos e serviços relacionados à Fitoterapia no 

SUS, com segurança, eficácia e qualidade, em consonância com as diretrizes da 

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS.  

III 
Desestimular as práticas populares e tradicionais de uso de plantas medicinais e 

remédios caseiros. 

IV 

Desenvolver instrumentos de fomento à pesquisa, ao desenvolvimento de 

tecnologias e às inovações em plantas medicinais e fitoterápicos, nas diversas fases 

da cadeia produtiva. 
 

As ações que correspondem aos objetivos da Política Nacional de Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos estão presentes nos itens  

A) I e III.  C) II e III. 

B) II e IV.  D) I e IV. 
 

26. A seleção de medicamentos é um processo contínuo, multidisciplinar e participativo que 
pretende assegurar à população o acesso aos fármacos mais necessários a um determinado 
nível de assistência, garantindo eficácia, segurança, qualidade e custos além de impulsionar 
o uso seu racional. Sobre os modelos para seleção de medicamentos, analise as af irmativas 
abaixo. 
 

I 

No modelo baseado no método sistema de análise de decisão multiatributos, a 
análise de decisão é utilizada como ferramenta, que auxilia na determinação de 
critérios de avaliação e estabelecimento de pesos para cada um deles , de acordo 
com seu grau de importância para a resolução do problema.  

II 
No modelo estruturado mediante um sistema de guia farmacoterapêutico, as 
decisões de seleção são baseadas nas preferências dos prescritores, serviços 
internos ou externos ao hospital.  

III 
No modelo baseado em concursos públicos e procedimentos diretos, a Comissão de 
Farmácia e Terapêutica (CFT) realiza a escolha dos fármacos a serem adquiridos, 
mas a escolha do fornecedor ocorrerá de acordo com o concurso público.  

IV 
No modelo tradicional, as escolhas de medicamentos são, necessariamente, 
baseadas em critérios científicos de eficácia.  

 

Dentre as afirmativas, estão corretas 

A) I e II.  C) III e IV. 

B) II e IV.  D) I e III. 
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27. A gestão de estoques na farmácia hospitalar é uma das principais atividades do ciclo da 

assistência farmacêutica e deve ser pautada no conhecimento técnico. Um dos requisitos 

imprescindíveis para essa atividade é determinar a quantidade de cada item, que deve ser 

mantida como reserva, para garantir a continuidade do atendimento em casos de ocorrências 

não previstas. Esse procedimento é denominado 

A) estoque mínimo.    C) estoque de segurança. 

B) ponto de ressuprimento.   D) ponto de estoque máximo. 

 
28. Os sistemas de gerenciamento de custos auxiliam na tomada de decisões quanto à alocação 

de recursos financeiros na gestão de medicamentos e material hospitalar. Dentre esses 
sistemas, estão os métodos de classificação de materiais, como a curva ABC e a análise 
XYZ. Sobre esses métodos, considere as afirmativas abaixo.  
 

I 

Na classificação pela curva ABC, a classe A abriga o grupo de itens mais 

importantes, que correspondem a cerca de 20% dos itens e represent am cerca de 

80% do valor do estoque. 

II 
A classificação dos itens em grupos, tais como os métodos da curva ABC e XYZ, 

permite economia de tempo e priorização dos itens considerados mais importantes.  

III 

Na análise de criticidade XYZ, a classe X representa a máxima criticidade, que 

corresponde a itens imprescindíveis cuja falta pode ocasionar paralisações e colocar 

em risco a segurança do paciente.  

IV 
As classificações ABC e XYZ se complementam, de forma que itens que sejam 

consumidos em altos valores apresentarão, consequentemente, alta criticidade.  
 

Dentre as afirmativas, estão corretas  

A) I e II.  C) III e IV. 

B) II e IV.  D) I e III. 
 

29. Produtos médicos são aparelhos, instrumentos, materiais ou acessórios usados em saúde 
para fins de defesa e proteção da saúde individual ou coletiva, de higiene pessoal ou de 
ambientes, de diagnósticos e de análises. Dito isso, considere a definição a seg uir: “Qualquer 
produto médico projetado para ser totalmente introduzido no corpo humano ou para substituir 
uma superfície epitelial ou ocular, por meio de intervenção cirúrgica, e destinado a 
permanecer no local após a intervenção”. Essa definição caracter iza o produto médico  

A) implantável.    C) ativo. 

B) invasivo.    D) de uso único. 
 

30. Paciente diabético e com quadro de hemiparesia (sequela de acidente vascular encefálico) 
necessita utilizar comprimidos de metformina 850 mg três vezes ao dia. Contudo, apresenta 
grande dificuldade para deglutir. Após avaliação farmacotécnica, desenvolveu -se uma 
formulação líquida de metformina que permite a administração de 10 m L três vezes ao dia, 
possibilitando o uso conforme a posologia prescrita. A concentração da formulação em mg/mL 
e a quantidade de comprimidos necessárias para a manipulação de 1000 mL é, 
respectivamente,      

A) 8,5 mg/mL e 100 comprimidos.   C) 100 mg/mL e 85 comprimidos. 

B) 85 mg/mL e 100 comprimidos.   D) 10 mg/mL e 85 comprimidos. 
 
31. A desinfecção consiste em um processo físico ou químico que destrói a maioria dos 

microrganismos patogênicos de objetos inanimados e superfícies. Quando destrói todos os 
microrganismos de artigos semicríticos, tais como Pseudomona aeruginosa e Candida 
albicans, exceto um número elevado de esporos bacterianos, a desinfecção é classificada 
como alto nível e é realizada utilizando-se 

A) hipoclorito de sódio 1%.   C) álcool isopropílico 92%. 

B) álcool etílico 70%.    D) ácido peracético 0,2%. 
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32. A nutrição parenteral (NP) consiste na administração por via endovenosa dos nutrientes 
necessários à sobrevida do paciente, em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar. Visa 
manter a homeostase metabólica e inibir perdas nos balanços calór ico, hídrico, eletrolítico e 
nitrogenado. Sobre essa forma de terapia nutricional, analise as afirmativas abaixo.  
 

I 

Formulações hiposmolares (< 600 mOsm/L) requerem que a administração seja 

realizada em veias de grosso calibre, com grande fluxo sanguíneo,  para evitar dor, 

tromboflebite e hemólise. 

II 
Os nutrientes que mais influenciam na osmolaridade de uma formulação são os 

aminoácidos cristalinos, seguidos dos peptídeos menores e lipídios.  

III 

No processo de preparação da NP, os eletrólitos devem ser adicionados seguindo 

uma ordem, em que íons divalentes e trivalentes devem ser intercalados com os íons 

monovalentes, evitando-se incompatibilidade química. 

IV 

O transporte das soluções de NP deve ser feito em recipientes térmicos exclusivos 

que mantenham a temperatura em torno de 2º C a 20º C durante o tempo de 

transporte, que não deve ultrapassar 12 h.  
 

Dentre as afirmativas, estão corretas 

A) III e IV.   C) I e II. 

B) I e IV.   D) II e III. 
 

33. Prevenir e controlar a disseminação da resistência microbiana em serviços de saúde é um 
dos objetivos do Programa Nacional de Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à 
Assistência à Saúde para o período de 2016 a 2020. Para isso, uma meta do progra ma é 
implementar o monitoramento nacional do perfil de sensibilidade aos antimicrobianos dos 
agentes causadores de infecção do trato urinário (ITU) associadas à sonda vesical de demora 
(SVD) nos hospitais com leitos de unidade de terapia intensiva (UTI). Em relação à meta 
descrita, considere as ações abaixo.  
 

I 

Definir o monitoramento municipal do perfil de sensibilidade aos antimicrobianos dos 

agentes causadores de ITU associadas à SVD, estabelecendo a abrangência, quais 

microrganismos deverão ser monitorados, a periodicidade e a ferramenta de 

notificação. 

II 

Elaborar e publicar nota técnica para as Comissões Estaduais de Controle de 

Infecção Hospitalar e serviços de saúde orientando sobre a notificação do perfil de 

sensibilidade aos antimicrobianos dos agentes causadores de ITU associadas à 

SVD. 

III 

Elaborar e publicar boletim anual com os dados obtidos no monitoramento nacional 

do perfil de sensibilidade aos antimicrobianos dos agentes causadores de ITU 

associadas à SVD nos hospitais com leitos de UTI.  

IV 
Discutir os resultados obtidos com a Comissão Nacional de Controle de Infecção 

Hospitalar e com especialistas para planejamento de ações.  
 

Em relação à meta de implementação do monitoramento nacional do perfil de sensibilidade 
aos antimicrobianos dos agentes causadores de (ITU) associadas à (SVD) nos hospitais com 
leitos de UTI, são ações estratégicas as presentes nos itens  

A) I e IV.   C) II e IV. 

B) I e III.   D) II e III 
 

34. No âmbito hospitalar, a farmacotécnica tem como função a elaboração de preparações 
magistrais e oficinais assim como o fracionamento de especialidades farmacêuticas visando o 
cuidado individualizado e de menor custo. Nesse contexto, considere um gel de ca rbopol a 
5% p/p usado em exames de ultrassonografia. A quantidade de ácido poliacrilíco a ser 
pesada para 30 gramas dessa formulação é de 

A) 15,0 g.    C) 1,5 g. 

B) 150,0 mg.   D) 15,0 mg 
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35. A farmacovigilância é a ciência relativa à detecção, à avaliação, à compreensão e à 

prevenção dos efeitos adversos ou de quaisquer problemas associados aos medicamentos. 

Por isso, o entendimento claro dos conceitos relacionados à farmacovigilância é fundamental 

para a sua aplicação. Isto posto, observe o diagrama aba ixo. 

 
Considerando-se as relações entre as definições aplicadas na farmacovigilância, os 

elementos 1, 2, 3 e 4 representam, respectivamente,  

A) reações adversas, erros de medicação, eventos adversos a medicamentos e problemas 
relacionados a medicamentos. 

B) problemas relacionados a medicamentos, reações adversas, erros de medicação e 
eventos adversos a medicamentos.  

C) erros de medicação, eventos adversos a medicamentos, problemas relacionados a 
medicamentos e reações adversas. 

D) eventos adversos a medicamentos, problemas relacionados a medicamentos, reações 
adversas previsíveis e erros de medicação.  

 
36. As reações adversas a medicamentos (RAM) representam um importante problema de saúde, 

acarretando sérios riscos à saúde dos pacientes e aumentando os custos hospitalares.  Como 

as RAM apresentam mecanismos variados, Simon Wills e David Brown propuseram um a nova 

classificação dessas reações, devido às limitações na classificação original Tipo A ou Tipo B. 

De acordo com Wills e Brown, a focomelia associada à talidomida é classificada como uma 

reação adversa do  

A) tipo E.   C) tipo H. 

B) tipo F.   D) tipo G. 
 

37. A administração da benzilpenicilina benzatina pela via intramuscular requer a reconstituição 

adequada do fármaco em água bidestilada, resultando uma suspensão homogênea. 

Considere uma situação em que, após a reconstituição com a técnica adequada, a s uspensão 

obtida se mostrou repleta de grumos insolúveis impossibilitando a administração. Do ponto de 

vista da farmacovigilância, o relato descreve   

A) um erro de medicação.   

B) um evento adverso.  

C)  uma queixa técnica.  

D) uma incompatibilidade. 
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38. A Pharmaceutical Care Network Europe – PCNE define problemas relacionados a 

medicamentos (PRM) como “um evento ou circunstância envolvendo a farmacoterapia que 

interfere atualmente ou potencialmente com os resultados de saúde desejados”. O PCNE 

possui domínios de classificação de problemas, causas e intervenções. Nessa perspectiva, 

considere a situação abaixo. 
 

Paulo é portador de hipertensão arterial sistêmica (HAS) e faz uso de captopril e atenolol 

para o controle da pressão arterial. Em consulta com o farmacêutico, Paulo explicou que 

toma os medicamentos diariamente, conforme prescrição, além de seguir uma dieta 

adequada para HAS. Logo após o café da manhã, utiliza um comprimido de atenolol 50 mg e 

outro de captopril 25 mg; durante o almoço, toma a segunda dose do captopril e, após o 

jantar, utiliza a terceira dose de captopril e a segunda dose de atenolol. Entretanto, Paulo 

explicou que não consegue controlar sua pressão arterial satisfatoriamente.  
 

Considerando a narrativa de Paulo e o PCNE, identifica-se um problema relacionado 

A) ao paciente, por utilizar medicamento e alimentos que interagem entre si.  

B) à seleção dos medicamentos, por utilizar uma combinação inadequada.  

C) à seleção da dose, por utilizar medicamentos em doses muito baixas.  

D) ao uso dos medicamentos, devido à sua administração em intervalos de doses 
inapropriados. 

 
39. Método de seguimento farmacoterapêutico focado na identificação de resultados negativos 

associados à medicação (RNM), desenvolvido na Universidade Espanhola de Granada, 
propõe um processo contínuo e sistemático dividido em etapas específicas (oferta de serviço, 
primeira entrevista, estado da situação, fase de estudo, fase de avaliação, fase de 
intervenção, resultado da intervenção, novo estado da situação e entrevistas sucessivas). O 
método descrito denomina-se de     

A) Pharmacotherapy workup.  C) SOAP. 

B) Dader      D) Therapeutic Outcomes Monitoring.  
 

40. Considere um paciente obeso, diabético tipo 2, sob uso de metformina 850 mg três vezes ao 

dia. Em exame laboratorial recente, os seguintes valores foram observados: 108 mg/dL de 

glicemia de jejum e 6,5% de hemoglobina glicada. Contudo, apresenta queixas frequentes de 

desconforto gastrointestinal (náuseas e dor ep igástrica) logo após a administração do 

medicamento. Considerando a dose diária recomendada da metformina (850 a 2550 mg/dia) e 

os parâmetros de monitorização destacados, o farmacêutico deve orientar o prescritor para      

A) aumentar a dose, pois, apesar do desconforto, o tratamento encontra-se inefetivo 

B) diminuir a dose e monitorar glicemia, pois há queixa de toxicidade dose -dependente. 

C) manter a dose do medicamento, mas recomendar uma posologia de duas vezes ao dia.  

D) substituir o medicamento, pois as reações gastrointestinais contraindicam uso em obesos.  
 

41. A determinação das concentrações plasmáticas de medicamentos para otimizar  a terapia é 

conhecida por controle terapêutico. Se utilizado adequadamente pelo clínico, o 

monitoramento permite chegar, de forma rápida e segura, ao valor da concentração 

plasmática ideal, mantendo-se o paciente dentro da faixa terapêutica, com garantia da 

eficácia e baixo risco de tratamento. Há um antimicrobiano cuja administração rápida ou em 

bolus é perigosa por provocar a liberação de histamina de basófilos e mastócitos. Ele 

apresenta meia-vida média em pacientes com função renal normal de 6 horas, percentual 

de ligação às proteínas plasmáticas de 10 a 55%, excreção renal de 90% na forma do 

fármaco inalterado e cujas concentrações plasmáticas são monitoradas para orientar a 

terapia em casos como pacientes com endocardite, meningite e pneumonia e indiv íduos 

com função renal instável. Esse medicamento é  

A) linezolida.   C) vancomicina. 

B) tigeciclina.   D) amicacina. 
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42. O grau de interação de um princípio ativo pode ser quantificado pela relação entre a 
concentração do fármaco e a resposta do paciente à droga. Desse modo, a resposta é 
influenciada pela forma como o fármaco se liga a um determinado receptor. Em uma situaç ão 
em que o fármaco inativa o receptor constitutivamente ativo, está -se diante de um  

A) antagonista não competitivo.   C) antagonista competitivo. 

B) agonista parcial.    D) agonista inverso. 
 

43. Um homem sofre um acidente de motocicleta e é encaminhado para o hospital de urgência e 
trauma. No setor de emergência, ele é avaliado pelo médico, que prescreve morfina 2 mg 
para o tratamento da dor. Todavia, a enfermeira prepara morfina 10 mg e aplica no paciente. 
Em seguida, o paciente se queixa de grave tontura, e os sinais vitais indicam respiração lenta 
e saturação de oxigênio baixa. Em seguida, a naloxona é administrada por ordem escrita do 
médico e a prescrição é checada pela equipe de enfermagem, sendo identificado o erro de 
medicação. A análise do evento revelou como causas: emergência do serviço muito cheia; 
falta de aviso nas embalagens de narcóticos; embalagens parecidas e falta de dupla 
checagem envolvendo esses medicamentos. De acordo com o Diagrama de Ishikawa, as 
causas identificadas são agrupadas, respectivamente, nas categorias:  

A) ambiente, barreiras, políticas e fadiga.       C) políticas, fadiga, barreiras e ambiente.  

B) fadiga, barreiras, ambiente e políticas.       D) barreiras, políticas, ambiente e políticas.  
 

44. O Serviço de Vigilância Hospitalar de uma determinada instituição recebeu uma notificação 
de erro de medicação envolvendo a troca do medicamento clorpromazina por clorpropamida. 
Esses medicamentos apresentam som e grafia semelhantes e são causas comuns de erros 
nas diversas etapas do processo de medicação. Uma medida que contribui para minimizar 
erros envolvendo esses medicamentos é  

A) divulgar a lista dos medicamentos de alta vigilância, da instituição, destacando aqueles 
que apresentam maior risco de ocasionar danos aos pacientes.  

B) estabelecer a utilização da Denominação Comum Internacional (DCI) para descrição dos 
medicamentos, facilitando a comunicação entre profissionais e pacientes.  

C) incentivar as prescrições verbais de medicamentos, especialmente aquelas com nomes 
semelhantes, e realizar a dupla checagem. 

D) implantar a prescrição eletrônica, para melhorar a legibilidade, e configurar o sistema 
utilizando letra maiúscula e negrito, para destacar partes diferentes de nomes 
semelhantes. 

 
45. Um paciente fez uso de um determinado medicamento em dosagem normalmente utilizada 

para o tratamento, vindo a apresentar sintoma não relacionado com a doença de base. Após 
ler a bula do medicamento, ele constatou que o medicamento é passível de causar alguns 
efeitos indesejáveis e que o sintoma apresentado é uma suspeita de reação adversa 
classificada como incomum. De acordo com Uppsala Monitoring Centre, a frequência da 
suspeita de reação adversa apresentada pelo paciente é  

A) >10%.     

B) > 0.1% e < 1%. 

C) <0.01%. 

D) > 0.01% e < 0.1%. 
 

46. Paciente com quadro severo de insuficiência cardíaca congestiva está sob uso dos seguintes 
medicamentos: comprimidos de enalapril 20 mg duas vezes ao dia; propranolol 40 mg duas 
vezes ao dia; ácido acetil salicílico (AAS) 100 mg dose única diária; furosemida 40 mg duas 
vezes ao dia e espironolactona 25 mg em dose única diária. Queixas de astenia, espasmos 
musculares e constipação levaram a suspeita de hipocalemia, confirmada por exame 
laboratorial. Considerando a hipocalemia como decorrente de efeito farmacológico, o 
medicamento implicado é 

A) o propranolol.   C) o AAS. 

B) a furosemida.   D) a espironolactona. 
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47. A interação medicamentosa (IM) é uma resposta farmacológica ou clínica à administração de 
uma combinação de medicamentos, diferente dos efeitos de dois agentes dados 
individualmente. As IM podem ser classificadas quanto ao mecanismo, ao risco e à 
severidade. Dito isso, a interação entre a metildopa e o sulfato ferroso é considerada, de 
acordo com a severidade,  

A) contraindicada, podendo causar dano significativo ao paciente, pois os fármacos não 
podem ser administrados concomitantemente.  

B)  moderada, podendo resultar em uma exacerbação da condição do paciente, requerendo 
ou não uma alteração na terapia.  

C) grave, podendo ameaçar a vida do paciente, requerendo ou não intervenção médica para 
minimizar ou prevenir os efeitos adversos.  

D) leve, podendo limitar o efeito clínico do tratamento do paciente, mas, geralmente, não 
requerendo alteração na terapia.  

 
48. Os agentes bactericidas dependentes da concentração são fármacos que apresentam uma 

taxa de morte microbiana que aumenta com a sua dose. Para esses agentes, uma dose única 
bastante elevada pode ter efeito terapêutico extenso, podendo ser suficiente para debelar o 
processo infeccioso. Um exemplo de fármaco bactericida dependente de concentração é  

A) o ciprofloxacino.   

B) a piperacilina.  

C) a isoniazida. 

D) o etambutol. 
 

49. As polimixinas são antibióticos polipeptídeos com potente ação sobre várias bactérias. O seu 
uso foi praticamente abandonado na década de 80 em virtude do surgimento de 
medicamentos mais seguros. Com o aparecimento de cepas multirresistentes, principalmente 
em pacientes internados em unidades de terapia intensiva, e a ausência de novos 
antimicrobianos para combater esses patógenos, renovou-se o interesse pelas polimixinas 
nos últimos anos, e elas se tornaram bastante indicadas para o tratamento de infecções po r 
cepas multirresistentes de 

A) Streptococcus pneumoniae. 

B) Enterococcus faecium.  

C) Staphylococcus aureus. 

D) Klebsiella pneumoniae. 
 
50. O uso de medicamentos na gestação requer uma atenção especial durante o seguimento 

farmacoterapêutico, pois a maioria dos fármacos administrados em gestantes atravessam a 
barreira placentária, com consequente exposição do embrião e do feto aos seus efeitos 
farmacológicos e teratogênicos. Considerando os fatores que afetam a transferência 
placentária de fármacos, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 

As propriedades físico-químicas dos fármacos, tais como a hidrossolubilidade e a 

ionização, contribuem para a sua transferência através da barreira placentária,  

rapidamente,  penetrando na circulação fetal.  

II 

A presença de transportadores de fármacos na placenta pode bombear alguns 

medicamentos de volta à circulação materna e, assim, impedir que atinjam a 

circulação fetal. 

III 
O grau de ligação às proteínas plasmáticas maternas pode afetar a velocidade de 

transferência, sem influenciar na quantidade de fármaco transferida.  

IV 
A barreira placentária pode funcionar como local de metabolismo de alguns fármacos, 

protegendo o feto da exposição a esses agentes presentes na circulação materna.  
 

Dentre as afirmativas, estão corretas 

A) II e III.   C) I e IV. 

B) I e III.  D) II e IV.  
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51. A partir do nascimento, ocorrem modificações na proporção e na composição corporal, na 

fisiologia e na estrutura do trato gastrointestinal e na maturação dos órgãos de eliminação. 

Essas mudanças impactam na farmacocinética dos medicamentos ao longo do 

desenvolvimento. Como exemplo, um fármaco hidrossolúvel, como a ampicilina, apresenta um 

volume de distribuição aparente maior em neonatos quando comparado aos adultos e uma 

meia vida de eliminação de 4 horas, comparado a 1-1,5 hora no adulto. Isso se deve 

A) à maior proporção corporal de água e à imaturidade da função renal nos neonatos, 
respectivamente. 

B) à menor proporção corporal de água e à imaturidade da função hepática nos neonatos, 
respectivamente. 

C) à menor ligação dos medicamentos às proteínas plasmáticas e ao aumento da proporção 
corporal de gordura em neonatos, respectivamente.  

D) à maior ligação dos medicamentos às proteínas plasmáticas nos neonatos e à redução da 
proporção corporal de gordura em neonatos, respectivamente.  

 
 

52. As sulfonilureias podem causar reações hipoglicêmicas, entre as quais o coma, 

particularmente em pacientes idosos, com o comprometimento da função hepática ou renal. A 

hipoglicemia grave no idoso pode se apresentar como quadro neurológico agudo de urgência, 

mimetizando um acidente vascular encefálico. O agente hipoglicemiante oral que se destaca 

pelo risco de causar hipoglicemia prolongada em pacientes idosos em razão de sua longa 

meia-vida de 24 a 48 horas é 

A) metformina. 

B) clorpropamida. 

C) repaglinida. 

D) miglitol. 
 
 

53. Recém-nascido de baixo peso, nascido a termo, com quadro de icterícia 3+/4+, púrpura, 

hepatoesplenomegalia e tamanho pequeno de crânio tem diagnóstico confirmado de infecção 

congênita por citomegalovírus (CMV). O tratamento instituído foi o ganciclovir na dose de 

10mg/Kg/dia, de 12/12 horas, por 21 dias. Nesse contexto, considere os parâmetros de 

acompanhamento clínico do uso do ganciclovir especificados abaixo.  
 

I Clearance de creatinina para monitoramento da função renal.  

II Contagem de células sanguíneas e plaquetas para o monitoramento das citopenias.  

III Dosagem de T3 e T4 livre para monitoramento do risco de hipotireoidismo.  

IV 
Dosagem de colesterol total e frações para monitoramento da hipercolesterolemia 

transitória. 
 

São adequados ao caso os parâmetros de acompanhamento presentes em  

A) I e III. 

B) II e III. 

C) I e II. 

D) II e IV. 
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54. A insulina é o sustentáculo do tratamento de praticamente todos os pacientes com diabetes 

melito tipo 1 e muitos com diabetes melito tipo 2. O tratamento a longo prazo baseia -se 

predominantemente nas injeções subcutâneas desse hormônio. As apresentações d e insulina 

e seus análogos são classificadas, de acordo com sua duração de ação, como de ação 

ultrarrápida, rápida, intermediária e longa. Isto posto, considere a figura abaixo.  

 

Fonte: MCMAHON, G.; DLUHY, R. Intention to treat: initiating insulin and the 4 -T study. N Engl J Med, v.357, n. 
17, 2007, p.1759-1761. 

 

Os perfis de ação (a), (b), (c), (d), e (e), ilustrados na figura, são característicos das 
seguintes insulinas e de seus análogos: 

A) Lispro, Protamina Neutra Hagedorn (NPH), Regular, Glargina e Detemir, respectivamente  

B) Glargina, Protamina Neutra Hagedorn (NPH), Regular, Lispro e Detemir, respectivamente.  

C) Lispro, Regular, Protamina Neutra Hagedorn (NPH), Detemir e Glargina , respectivamente. 

D) Glargina, Regular, Protamina Neutra Hagedorn (NPH), Detemir e Lispro, respectivamente.  
 
 

55. Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINE) concebidos para inibir seletivamente a enzima 

cicloxigenase-2 (COX-2) são conhecidos como coxibes. Essa classe apresenta algumas 

vantagens em relação aos AINES não seletivos. Contudo, possuem um potencial de risco 

importante relacionado ao uso crônico. Comparativamente aos AINES não seletivos, os 

coxibes 

A) agem de forma mais eficaz, mas associam-se a risco de acidentes hemorrágicos.  

B) apresentam maior efetividade, mas aumentam a ocorrência de neurodegeneração  

C) provocam menor dano gastrointestinal, mas elevam o risco de tromboembolismo.  

D) causam poucas reações adversas, mas provocam maior ocorrênc ia de dispepsias. 
 


