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O pensamento é o ensaio da ação.  

(Sigmund Freud)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. A descentralização, como diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro, foi 

incorporada ao modelo de organização do s istema a partir de discussões oriundas da VIII 

Conferência Nacional de Saúde. A respeito dessa diretriz, 

A) o desafio para garantir a descentralização no SUS é a necessidade de introduzir novas 
práticas assistenciais, sobretudo, na atenção primária à saúde.  

B) a efetivação da descentralização se deu, no Brasil, em dois modelos: primeiramente, por 
meio da municipalização e, depois, por meio da regionalização.  

C) a avaliação do cenário recente da descentralização da saúde no Brasil mostra avanços 
significativos nos estados das regiões Norte e Nordeste e experiências pouco exitosas nas 
demais regiões. 

D) a descentralização pode ser entendida como as práticas de gestão e atenção à saúde que 
têm por principal objetivo a garantia da participação popular na oferta de serviços.  

 
02. A Portaria Nº 2.436 de 2017 estabeleceu a revisão das diretrizes da Pol ítica Nacional de 

Atenção Básica (PNAB) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e definiu Atenção 

Básica como “o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem 

promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, 

cuidados paliativos e vigilância em saúde”.  

Tendo como base as informações do enunciado,  

A) as ações de reabilitação na Atenção Básica podem ser entendidas como aquelas que 
visam estabelecer critérios de risco e vulnerabilidade individuais e coletivos. 

B) o conjunto das ações na Atenção Básica foi ampliado a partir da incorporação de, por 
exemplo, realização dos cuidados paliativos.  

C) as ações de redução de danos, incluídas na PNAB de 2017, garantem a oferta da 
assistência farmacêutica na Atenção Básica.  

D) as atividades educativas e de promoção da qualidade de vida destacam -se entre as ações 
de saúde no âmbito individual na Atenção Básica.  

 
03. Indicadores de Saúde são medidas que contêm, de forma sintética, uma informação relevante 

sobre os atributos e dimensões do estado de saúde da população, bem como do desempenho 

do sistema de saúde. Sua utilização pode orientar a gestão em saúde no planejamento, na 

tomada de decisão e no monitoramento de ações. São exemplos de Indicado res de 

Morbidade: 

A) Taxa de Incidência de Dengue; Prevalência de Hanseníase; Proporção de Casos de Aids 
por Categoria de Exposição. 

B) Taxa de Fecundidade; Proporção de Partos Cesáreos; Prevalência de Aleitamento 
Materno. 

C) Taxa de Analfabetismo; Valor Médio pago por Internação Hospitalar no SUS; Número de 
Leitos Hospitalares por Habitante.  

D) Taxa de Mortalidade Infantil; Índice de Envelhecimento; Esperança de vida ao Nascer.  
 
04. A ampliação do conceito de saúde prevê um olhar que vai além dos aspectos biológicos, 

individuais e dos padrões de adoecimento e exige uma compreensão que inclua alimentação, 
educação, renda, trabalho, transporte, lazer, liberdade, entre outros. Assim, estabelecer 
medidas intersetoriais sobre os fatores que interferem diretament e nas diferentes 
manifestações da violência (incluindo homicídios, agressões interpessoais, suicídios e 
acidentes de trânsito), criando uma cultura de paz, é uma resposta para a efetivação da 
Política de 

A) Promoção da Saúde.    C) Educação Permanente em Saúde. 

B) Atenção Básica.    D) Atenção às Urgências. 
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O texto abaixo serve de referência para responder às questões 05 e 06. 
 

A teoria da transição demográfica, formulada à luz da relação entre o crescimento 

populacional e o desenvolvimento socioeconômico, afirma que o processo de modernização 

das sociedades estaria na origem das mudanças nas taxas de natalidade e de mortalidade. 

Isso pode ser verificado em alguns países, com consequentes mudanças nos ritmos de 

crescimento populacional. Como parte do processo de transição demográfica, o 

envelhecimento populacional já é realidade, em maior ou menor intensidade, em vários 

Estados. Nesse contexto, a mudança de perfil epidemiológico caracterizada pelo aumento 

da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis tem sido um importante desafio aos 

sistemas de saúde. 

 
05. A respeito da mais recente transição demográfica enfrentada no contexto brasileiro,  

A) a passagem de uma sociedade urbana com altas taxas de natalidade para uma sociedade 
rural compõe o esquema da transição demográfica brasileira.  

B) a transição demográfica brasileira tem ocorrido simultânea e homogeneamente nas 
grandes regiões do país. 

C) a queda das taxas de mortalidade infantil e a redução da esperança de vida ao nascer 
resultaram nas taxas de crescimento populacional mais elevadas na história do país.  

D) as quedas dos níveis de mortalidade, natalidade e fecundidade, somadas ao processo de 
envelhecimento populacional, caracterizam a transição demográfica brasileira.  

 
06. Tendo por base o referencial teórico das ciências sociais, na experiência de indivíduos e 

famílias com enfermidades crônicas,  

A) a família do usuário nessa condição de adoecimento costuma subsidiar o cuidado, sem 
grandes dificuldades ou necessidade de intervenção profissional.  

B) a construção de um itinerário terapêutico tem eficácia/efetividade reduzida no 
enfrentamento de um agravo crônico no âmbito familiar.  

C) a busca por profissionais de saúde é menos intensa quando a doença está controlada e o 
cuidado familiar assume um protagonismo nem sempre fácil.  

D) a atuação integral em saúde voltada a famílias e ao paciente com agravo crônico pode ser 
garantida por meio de visitas domiciliares e intervenções pontuais.  

 
07. A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, de evolução crônica, causada pelo Treponema 

pallidum. É uma das doenças presentes na Lista Nacional de Notificação Compulsória de 

Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública. A notificação da doença, pelos pro fissionais 

competentes, aos serviços de vigilância em saúde, é imprescindível para garantir o seu 

controle.  

Tendo como base o papel da vigilância epidemiológica no enfrentamento da sífilis, considere 

os itens abaixo. 
 

I Observação contínua do perfil epidemiológico da sífilis e suas tendências.  

II Monitoramento da vida sexual de indivíduos diagnosticados.  

III Desencadeamento de investigação das fontes de infecção e transmissão comuns.  

IV 
Prescrição de terapêutica medicamentosa, segundo o diagnóstico  de sífilis grau I, II 
ou III. 

 

Em relação ao papel da vigilância epidemiológica, estão corretos os itens 

A) II e IV. 

B) I e III. 

C) III e IV. 

D) I e II. 



UFRN  Residência Integrada Multiprofissional em Saúde  2020   Farmácia            3 

08. O Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS), de iniciativa do 

Ministério da Saúde, vem contribuindo para a melhoria das condições de saúde da população, 

para redução das iniquidades e para a promoção da qualidade de vida dos brasil eiros. Esse 

Programa,  

A) valoriza e incentiva a Vigilância Sanitária atribuindo as suas principais metas ao 
cumprimento de ações nesse componente.  

B) é de adesão obrigatória para as equipes de vigilância em saúde desde o ano de 2010.  

C) foi financiado em território nacional por meio de parcerias público-privadas e apoio de 
governos estrangeiros. 

D) tem como objetivo induzir o aperfeiçoamento das ações de vigilância em saúde no âmbito 
municipal e estadual. 

 
09. Um pesquisador resolveu investigar se havia relação entre o uso da Caderneta de Saúde da 

Criança por profissionais da atenção básica e a taxa de internação de crianças no hospital. 

Para tanto, ele planejou acompanhar por dois anos o trabalho dos profissionais de duas 

equipes de saúde da família com perfil de demanda e com processos de trabalho muito 

semelhantes. A diferença entre elas era que uma equipe usava a Caderneta no atendimento 

às crianças e a outra não usava. Ao fim do estudo, pensou-se em comparar a taxa de 

internação entre os dois grupos.  

Esse pesquisador, portanto, planejou o desenvolvimento de um estudo  

A) seccional. 

B) retrospectivo. 

C) de intervenção. 

D) longitudinal. 

 

10. A determinação social do processo saúde/doença não trata apenas de considerar os aspectos 

sociais inerentes ao fenômeno do adoecimento, pois, de uma maneira ou de outra, diversas 

outras teorias reconhecem esses aspectos. Trata-se, na verdade, de uma distinção no plano 

teórico e conceitual. Nesse sentido, a teoria da determinação social do processo 

saúde/doença  

A) reconhece características distintas conforme a produção e relações sociais de grupos e 
coletividades. 

B) tem suas raízes teóricas ligadas à corrente positivista de pensamento filosófico.  

C) permitiu um avanço teórico significativo por elencar diversos fato res de risco envolvidos na 
causalidade de doenças. 

D) carece de comprovação por limitações, quanto à objetividade e à capacidade de 
mensuração. 

 

11. Para se compreender a saúde dos indivíduos e a forma como eles enfrentam a doença, torna -

se necessário analisar suas práticas, o contexto em que elas tomam forma e os eventos 

cotidianos que organizam a vida coletiva e que enquadram a vida biológica, formatada pelas 

relações sociais. Essa afirmação  

A) concebe o processo de adoecimento a partir de hábitos de vida não saudáveis e fatores de 
risco, ao dar ênfase às práticas dos indivíduos.  

B) pauta-se em uma fundamentação higienista e ecológica que remete à explicação do 
fenômeno de saúde/doença por meio da teoria multicausal.  

C) evidencia que os fenômenos biológicos são secundários quando se tenta elencar a 
causalidade do processo saúde/doença.  

D) reforça a importância das ciências sociais para o campo da saúde e para a compreensão 
ampla do fenômeno de saúde/doença.  
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12. A utilização de outras áreas do conhecimento no campo da saúde, como a cultura e os 
saberes populares, tem sido intensificada nos últimos anos. A relação entre cultura e saúde, 
por exemplo, para garantir a compreensão ampliada dos fenômenos relacionados ao 
processo de adoecimento individual e coletivo, 

A) deve ser entendida pelos profissionais de saúde para que eles possam usar os 
argumentos corretos na tentativa de impor os métodos científicos de cura.  

B) parte da ideia de que a doença é moldada culturalmente, o que reforça a concepção de 
que indivíduos de um grupo social vivenciam a doença de uma mesma maneira.  

C) pressupõe a necessidade de uma comunicação que permita o encontro de visões de 
mundo diferentes sem hierarquia de saberes.  

D) indica que o foco das atenções devem ser os aspectos culturais do usuário, pois os 
profissionais de saúde são treinados para estabelecer neutralidade de suas crenças.  

 

13. A discussão sobre as práticas e competências colaborativas entre as diversas categorias 
profissionais que compõem a área da saúde tem ganhado, cada vez mais, ênfase em 
produções acadêmicas nacionais e internacionais. Isso demonstra, com forte nível de 
evidência científica, que a assistência pontual e fragmentada não responde mais às 
necessidades de saúde da população.  

O aumento da complexidade do trabalho em saúde está relacionado  

A) à garantia de acesso universal a saúde, estabelecido na Constituição Federal, que 
aumentou a demanda por serviços, inviabilizando a oferta de assistência individualizada.  

B) à produção de novos fármacos e equipamentos de alta complexidade, requerendo um 
aperfeiçoamento constante por parte dos profissionais de saúde.  

C) às mudanças no perfil epidemiológico que aumentaram a prevalência de condições 
crônicas, necessitando de assistência em saúde prolongada e integral. 

D) à “super” especialização dos profissionais da área em busca de oferecer , cada vez mais, 
qualidade nas ações individuais e coletivas em saúde.  

 
14. Os conceitos de interdisciplinaridade, interprofissionalidade e intersetorialidade em saúde 

muitas vezes são usados de maneira errônea. Sobre essas definições, analise as afirmativas 

abaixo.  
 

I 
A interdisciplinaridade é um conceito que remete à integração do conhecimento, 
buscando os limites e os elementos gerais e comuns de cada disciplina.  

II 
A interprofissionalidade pode ser definida na prática quando diversas categorias de 
profissionais de saúde reúnem-se para assistir coletivamente a um caso clínico.  

III 
A intersetorialidade acontece quando as ações são planejadas, executadas e 
avaliadas por diferentes setores que podem, inclusive, extrapolarem a área da saúde.  

IV 
Os três conceitos podem ser tomados como sinônimos ou interfaces da definição de 
uma assistência integral em saúde. 

 

Das afirmações, estão corretas  

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

 

15. A formação interprofissional em saúde tem sido uma experiência inovadora adotada em 
projetos pedagógicos de algumas universidades de referência no mundo, quanto ao que se 
refere à qualidade na formação dos profissionais.  

Nesse sentido, em uma perspectiva interprofissional , a formação em saúde 

A) parte do princípio de que todas as profissões em saúde têm competências para executar 
qualquer procedimento ou assistência.  

B) visa promover que estudantes dos diferentes cursos de graduação em saúde e 
profissionais inseridos nos serviços aprendam a trabalhar juntos e de forma colaborativa.  

C) pode ser garantida nas universidades por meio da divisão em ciclos básicos comuns e, 
posteriormente, por meio da oferta de disciplinas profissionalizantes. 

D) deve ser fortalecida pelos códigos de ética de cada profissão, partindo da necessidade de 
garantir o atual equilíbrio estabelecido pelas relações de poder hegemonicamente 
consolidadas.  



UFRN  Residência Integrada Multiprofissional em Saúde  2020   Farmácia            5 

 

Conhecimentos Específicos             16 a 55 
 

 

16. A Resolução nº. 542 do Conselho Federal de Farmácia (CFF) dispõe sobre as atribuições do 
farmacêutico na dispensação e no controle de antimicrobianos, regulamentando a venda e a 
dispensação dessa classe de fármacos. Considerando o modelo do receituário e o fluxo de 
guarda desse receituário, a dispensação de medicamentos antimicrobianos, de venda sobre 
prescrição, somente poderá ser efetuada mediante  

A) apresentação de receituário privativo do prescritor ou estabelecimento de saúde, prescrito 
em duas vias, sendo a primeira via retida no estabelecimento farmacêutico e a s egunda via 
devolvida ao paciente. 

B) apresentação de receituário simples, prescrito em duas vias,  sendo a primeira via retida 
no estabelecimento farmacêutico e a segunda via devolvida ao paciente, atestada, como 
comprovante do atendimento. 

C) apresentação de receituário privativo do prescritor ou estabelecimento de saúde, prescrito 
em duas vias, sendo a segunda via retida no estabelecimento farmacêutico e a primeira via 
devolvida ao paciente. 

D) apresentação de receituário simples, prescrito em duas vias, sendo a segunda via retida 
no estabelecimento farmacêutico e a primeira via devolvida, atestada pelo farmacêutico, 
como comprovante de atendimento.  

 
17. A Resolução nº 555 do Conselho Federal de Farmácia (CFF) trata da regulamentação, do 

registro, da guarda e do manuseio de informações resultantes da prática da assistência 
farmacêutica nos serviços de saúde. Nesse sentido, em relação ao acesso às informações 
resultantes da prática da assistência farmacêutica, é correto afirmar:  

A) o manuseio dos dados deverá ser realizado em área reservada por quaisquer pessoas que 
tenham acesso. 

B) os usuários deverão assinar termo de confidencialidade dos dados e ser cadastrados, não 
necessitando de senha individual . 

C) o acesso deve ser feito por meio de senha para cada perfil de usuário, no caso de dados 
disponíveis por meio eletrônico. 

D) as auditorias sistemáticas deverão ser realizadas quando as informações forem 
armazenadas em papel, sendo desnecessárias nos sistemas informatizados . 

 
18. A Política Nacional de Medicamentos (PNM), criada a partir da Portaria N°3.916/98 do 

Ministério da Saúde, tornou-se um marco histórico para a efetiva implementação da Política 
Nacional de Saúde, sendo um elemento chave para a implementação das melhorias das 
condições da assistência à saúde da população. Em sua organização, a PNM é composta de 
diretrizes e prioridades. É uma prioridade da PNM:  

A) a revisão permanente da RENAME. 

B) a adoção de relação de medicamentos essenciais.  

C) a regulamentação sanitária de medicamentos.  

D) o desenvolvimento científico e tecnológico. 
 
19. Para a implementação da Política Nacional de Medicamentos (PNM), foi necessária a criação 

de objetivos, propósitos precípuos, diretrizes e prioridades a serem respeitados. É, ao mesmo 
tempo, propósito, diretriz e prioridade dessa política:  

A) acesso da população aos medicamentos considerados essenciais.  

B) garantia da necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos.  

C) promoção do uso racional de medicamentos.  

D) regulamentação sanitária de medicamentos.  
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20. A partir da Política Nacional de Medicamentos (PNM), a assistência farmacêutica passou por 
mudanças conceituais importantes, sendo, assim, reorientada e disciplinada em âmbito 
nacional pelos três gestores do sistema. Assim, essa política deve estar fundam entada 

A) na promoção da produção de medicamentos.    

B) na revisão permanente da RENAME. 

C) na descentralização da gestão.   

D) no desenvolvimento científico e tecnológico.  
 
21. O financiamento da assistência farmacêutica é de responsabilidade das três esf eras de 

gestão do SUS e pactuado na Comissão Intergestores Tripartite (CIT). Os recursos federais 
são repassados na forma de blocos de financiamento, entre os quais o bloco de 
financiamento da assistência farmacêutica, constituído por três componentes : o básico, o 
estratégico e o especializado. O programa sob a responsabilidade do componente básico da 
Assistência Farmacêutica é 

A) Programa de Hipertensão e Diabetes.  

B) Programa Nacional de Imunização. 

C) Programa de Tratamento para Saúde Mental.  

D) Programa DST/AIDS. 
 
22. Vários são os obstáculos para a promoção do uso racional de medicamentos no Brasil, tais 

como número excessivo de produtos farmacêuticos, prática de automedicação, falta de 
informação aos usuários, os quais levam o usuário a riscos desnecessários: eventos 
adversos, eficácia limitada, fármaco-dependência, dentre outros. Uma das estratégias 
adotadas pela Política de Assistência Farmacêutica para Adoção ao Uso Racional de 
Medicamentos é 

A) revisar permanentemente a RENAME. 

B) promover ações de farmacoepidemiologia e farmacovigilância.  

C) estimular a produção de medicamentos. 

D) garantir a segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos essenciais.  

 
23. O componente estratégico da assistência farmacêutica contempla programas de combate a  

doenças que configuram problemas de saúde pública, como a hanseníase. Uma das etapas 
fundamentais para que o Programa de Erradicação da Hanseníase seja bem -sucedido é a 
programação dos medicamentos. A responsabilidade para a programação dos medicamentos 
para combate a hanseníase é 

A) da Assistência Farmacêutica e da Coordenação Nacional do Programa de Erradicação da 
Hanseníase. 

B) do Ministério da Saúde, da Coordenação Estadual do Programa de Hanseníase e da 
Assistência Farmacêutica. 

C) da Coordenação Nacional do Programa de Erradicação da Hanseníase e da vigilância 
epidemiológica nas esferas federal e estadual.  

D) do Ministério da Saúde, da Coordenação Estadual do Programa de Hanseníase e da 
vigilância epidemiológica nas esferas federal e estadual.  

 
24. Devido à falta de clareza em relação à real contribuição do apoio e do cuidado farmacêutico, 

é comum que os encaminhamentos da equipe de saúde para esse profissional sejam, em sua 
maioria, relativos à polifarmácia e/ou à adesão. Considerando esse relato, analise as 
situações abaixo.  

 

I Indivíduos que estão com a mesma farmacoterapia sem reavaliação há algum tempo.  

II Indivíduos poli-usuários do sistema com condição crônica de saúde controlada.  

III Indivíduos em uso de farmacoterapia com metas/objetivos terapêuticos alcançados.  

IV 
Indivíduos que estão sendo acompanhados por especialistas e possuem sobreposição 
das prescrições de medicamentos para a mesma condição de saúde.  

São usuários beneficiados pela atuação clínica do farmacêuti co os dos itens 

A) II e III.  B) III e IV.  C) I e IV.  D) I e II. 
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25. A assistência farmacêutica é parte integrante e essencial dos processos de atenção à saúde 
em todos os níveis de complexidade, pois o mau gerenciamento e o uso incorreto de 
medicamentos acarretam sérios problemas à sociedade e, consequentemente, ao Sistem a 
Único de Saúde (SUS). Considerando essa importância, a ação que permite a organização da 
assistência farmacêutica na atenção básica, em nível de seleção, é  

A) estruturar a comissão de farmácia e terapêutica.  

B) acompanhar a execução orçamentária dos recursos da assistência farmacêutica.  

C) monitorar a validade dos medicamentos.  

D) qualificar fornecedores por meio de indicadores relacionados à entrega. 

 
26. De acordo com o código de ética da profissão farmacêutica, é direito do farmacêutico  

A) assumir, com responsabilidade social, ética, sanitária, ambiental e educativa, sua função 
na determinação de padrões desejáveis em todo o âmbito profissional.  

B) exigir dos demais profissionais de saúde o cumprimento da legislação sanitária vigente, 
em especial quanto à legibilidade da prescrição. 

C) selecionar, nos limites da lei, os auxiliares para o exercício de sua atividade profissional 
farmacêutica. 

D) recusar o recebimento de mercadorias ou produtos sem rastreabilidade de sua origem, 
sem nota fiscal ou em desacordo com a legislação vigente. 

 
27. Os medicamentos necessitam de um armazenamento diferenciado devido às suas 

características singulares. A Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) é o local 
designado para realização do recebimento, da conferência, da estocagem e da distribuição de 
medicamentos em uma unidade hospitalar. Sobre o armazenamento de medicamentos,  

A) o sistema “primeiro que entra, primeiro que sai” é uma metodologia utilizada na estocagem 
de medicamentos que consiste em alocar os medicamentos  que vencem primeiro na frente 
daqueles com data de vencimento posterior.  

B) a área de expedição da CAF é destinada à segregação física dos materiais rejeitados, 
vencidos, recolhidos ou devolvidos.  

C) o local de armazenamento de medicamentos deve ser protegido contra umidade e possuir 
um sistema que permita boa circulação de ar, mantendo padrões aceitáveis de 
temperatura, não superior a 40ºC. 

D) a medida da temperatura ambiente deve ser realizada, de preferência, várias vezes ao 
longo do dia em locais onde há maior variação de temperatura.  

 
28. O inventário é um instrumento da Administração utilizado para confrontar o estoque de 

medicamentos e de produtos para saúde registrado em ficha ou computador com o estoque 
real ou físico.  

Sobre esse método de controle físico de estoque, considere as afirmativas abaixo.  
 

I 
Os inventários rotativos são realizados anualmente, apurando-se todas as 
discrepâncias no final do encerramento do ano fiscal em dezembro.  

II 
A liberação de material sem o devido registro e os problemas com o hardware ou com 
o software são causas de divergência entre o estoque registrado e o estoque físico.  

III 
A utilização da classificação ABC dificulta a realização do inventário, pois não indica 
os itens que necessitam de um controle mais rigoroso.  

IV 
São exemplos de modalidades de inventário: inventário permanente, inventário 
periódico e inventário rotativo.  

Entre as afirmativas, estão corretas  

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

B) II e IV.    D) I e IV. 
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29. Nas Unidades de Dispensação Farmacêutica, a qualidade deve estar assegurada em todas as 
etapas do processo de distribuição de medicamentos, que se inicia com a leitura e a 
interpretação das prescrições médicas e termina com a disponibilidade do medicamento para 
o paciente ou seu retorno ao estoque. Sobre a qualidade no processo de distribuição de 
medicamentos, considere os itens abaixo.  

 

I Tempo gasto no preparo e na entrega das doses.  

II 
Duração dos tratamentos antimicrobianos autorizados pela Comissão de Controle de 
Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde (CCIRAS).  

III 
Avaliação da satisfação da enfermagem e médicos com os serviços prestados pela 
farmácia. 

IV Suspeita de reações adversas relacionadas ao uso de medicamentos. 

São medidas e controles que podem ser registrados e mapeados continuamente os itens 

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

 

30. Os sistemas de distribuição de medicamentos para pacientes hospitalizados são divididos em 
dois grandes grupos: o tradicional e o moderno. O primeiro inclui o coletivo, o individualizado 
e o misto; o último é o sistema por dose unitária. É característica do sistema de distribuição 
coletivo o fato de  

A) o controle da infecção hospitalar ser auxiliado pela higiene e pela organização no preparo 
de doses. 

B) os medicamentos serem requisitados e dispensados às unidades de internação em nome 
do paciente, de acordo com a prescrição médica para determinado período.  

C) os medicamentos serem dispensados em embalagens contendo a quantidade prescrita 
para determinados paciente e hora, estando pronta para ser administrada.  

D) a reposição dos medicamentos ser feita periodicamente, em nome da unidade, por meio de 
requisição enviada à farmácia. 

 

31. Em relação ao uso de medicamentos, a população pediátrica tem como um dos maiores 
inconvenientes a falta de formulações apropriadas. Apesar de a maioria dos medicamentos 
para uso adulto não ser aprovada para uso em crianças, a necessidade de utilização de 
grande parte desses medicamentos por elas é amplamente reconhecida. São exemplos de 
fármacos prescritos para crianças e não disponíveis em formas farmacêuticas líquidas no 
Brasil: 

A) azitromicina e pirimetamina.    C) furosemida e albendazol.  

B) valproato de sódio e hixizine.   D) sulfadiazina e baclofeno. 

 

32. Considere a seguinte fórmula solicitada pelo médico para adaptação de comprimidos pelo 
serviço de farmacotécnica hospitalar em razão de falha de adesão terapêutica com a 
apresentação sólida oral: 

Captopril ..................................0,0625% 

Veículo edulcorado .....q.s.p.....120mL 

Sabendo que o hospital dispõe somente de comprimidos de 12,5 mg de captopril, serão 
necessários para o preparo da formulação 

A) três desses comprimidos.   C) seis desses comprimidos. 

B) quatro desses comprimidos.   D) cinco desses comprimidos. 

 

33. Os fios de sutura são formados por filamentos naturais ou não que, enfeixados, formam as 
fibras, passando a ser denominados fios. Essas fibras podem ser extraídas de vegetais, 
produzidas a partir de intestino de animais ou ainda, obtidas sinteticamente em  laboratórios. 
Em razão da grande variedade de incisões cirúrgicas, são necessários fios de sutura com 
propriedades físicas e biológicas diferentes. Os fios de sutura absorvíveis são absorvidos 
pelo organismo ao longo do tempo após a cirurgia em que foram utilizados. Os inabsorvíveis 
são aqueles que não são absorvidos pelo organismo e que são encapsulados pelos tecidos 
do organismo quando implantados. É um fio de sutura absorvível  

A) poliglactina.   B) algodão.  C) polipropileno.  D) seda. 
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34. As seringas hipodérmicas são utilizadas para aplicações de soluções injetáveis e para a 
retirada de líquido do organismo. São disponíveis em várias capacidades, sendo as de uso 
mais comum as seguintes: 1 mL, 3 mL, 5 mL, 10 mL, 20 mL e 60 mL. As seringas q ue 
apresentam bico rosqueado, dificultando o desprendimento da agulha e proporcionando maior 
segurança durante a manipulação da agulha no corpo humano, são denominadas  

A) Intracath.  B) Permcath.  C) Luer slip.   D) Luer lock. 
 
35. A Comissão de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde (CCIRAS) 

representa um órgão de assessoria à autoridade máxima da instituição e de execução de 
ações de controle de infecção relacionada à assistência em saúde. Diante disso, considere as 
competências abaixo. 

 

I 
Definir, em cooperação com a Comissão de Farmácia e Terapêutica, política de 
utilização de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares para a 
instituição. 

II 
Elaborar e divulgar relatórios e comunicar, periodicamente, à autoridade máxima de 
instituição e às chefias de setores do hospital a situação do controle das infecções 
hospitalares. 

III 
Cooperar com a ação do órgão de gestão do SUS, sem o fornecimento das 
informações epidemiológicas referentes às infecções relacionadas à assistência em 
saúde de sua instituição. 

IV Nomear os componentes da CCIRAS por meio de ato próprio.  

Contêm competências da CCIRAS os itens 

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

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

 
36. Desinfetantes de alto nível como o ácido peracético 0,2% podem ser utilizados na 

desinfecção de artigos semicríticos, que entram em contato com a pele não íntegra ou com a 
mucosa do paciente. Esses produtos destroem todos os microrganismos em um período 
comprovado, exceto em um número elevado de esporos bacterianos. Adicionalmente aos 
desinfetantes de nível intermediário, como o hipoclorito de sódio 1%, os desinfetantes de alto 
nível também possuem atividade contra 

A) Staphylococcus epidermidis . 

B) Clostridium sporogenes. 

C) Klebsiella pneumoniae. 

D) Mycobacterium avium . 
 
37. A antissepsia é um processo de eliminação ou inibição do crescimento dos microrganismos 

na pele ou em outros tecidos vivos. Há diversas soluções antissépticas. Aquela que é 
utilizada para higiene de mãos em áreas de internação ou antes de procedimentos invasivos 
e antissepsia da pele com banhos pré-operatórios de pacientes é 

A) triclosan/Igarsan DP300.     C) clorexidina aquosa 0,2%. 

B) solução aquosa de povidine 10%.    D) clorexidina degermante 2%. 
 
38. Para um recém-nascido de 2000 g, prescreveu-se prostaglandina na dose de 0,05 

mcg/Kg/min. Sabendo que a concentração final da preparação de prostaglandina possui a 
concentração de 5 mcg/mL, a velocidade de infusão que deve ser programada na bomba de 
infusão contínua para 24 h é 

A) 1,2 mL/h.    B) 1 mL/h.   C) 0,6 mL/h.   D) 0,8 mL/h. 
 
39. Medicamentos vesicantes, como a vancomicina, causam necrose tissular quando 

extravasados. A concentração de sua solução depende do tipo de acesso venoso em que 
será realizada a administração. Assim, para a administração em acesso venoso periférico, a 
concentração da vancomicina deve ser de até 2,5 mg/mL. Desse modo, o menor volume total 
de solução para a administração de uma dose de 1 g é  

A) 300 mL.  B) 500 mL.   C) 350 mL.   D) 400 mL. 



10             UFRN  Residência Integrada Multiprofissional em Saúde  2020    Farmácia 

 
40. As notificações de eventos adversos do sistema nacional de farmacovigilância são 

voluntárias, espontâneas e muito importantes para detectar reações adversas graves, raras 
ou inesperadas. Sobre o conteúdo das fichas de notificação de eventos adversos a 
medicamentos, considere as afirmativas abaixo.  

 

I 
A apresentação de exames que mostrem níveis sanguíneos tóxicos do medicamento 
suspeito é essencial para prosseguir com a notificação do evento.  

II 
A notificação deve conter a descrição do evento adverso quanto a data de início dos 
sinais e sintomas, evolução, desfecho, natureza, localização e intensidade.  

III 
Todos os demais medicamentos utilizados concomitantemente pelo paciente devem 
ser relatados (nome, período de uso e posologia).  

IV 
É obrigatória a identificação do notificador para que se possa verificar ou completar os 
dados ou fazer o seguimento do caso.  

Sobre o preenchimento das fichas de notificação de eventos adversos a medicamentos, 
estão corretas as afirmativas 

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

Considere o caso clínico abaixo para responder as questões 41 e 42. 

P. I. M, 48 anos, sexo masculino, deu entrada no pronto socorro referindo cefaleia há 3 dias. 
O paciente relatou ser hipertenso em uso regular de propranolol 40 mg , via oral, 8/8 horas. O 
médico aferiu sua pressão arterial e detectou PA 150 mmHg x 90 mmHg. Durante exame 
físico, observou hematomas e escoriações nos membros inferiores e , ao questionar o 
paciente, ele relatou ter sofrido um acidente de motocicleta há 5  dias. Quando questionado 
sobre uso de outros medicamentos, o paciente relatou estar em uso de diclofenaco sódico 50 
mg VO 12/12 desde o acidente. O raio-x solicitado mostrou-se normal. Os resultados dos 
exames laboratoriais solicitados estão descritos aba ixo. 

 

Exames Resultados Valores de referências 

Hb 13 12-16 g/dL 

Hto 38 35 – 46 % 

Leucócito 5000 3500 a 10000 por mm³ 

Plaquetas 275000 150000 a 450000 por mm³ 

Ureia 16 15 a 45 mg/dL 

Creatinina 1 0,53 a 1,2 mg/dL 

TGO 45 13 a 39 U/L 

TGP 52 11 a 45 U/L (masculino) 
 

41. Um dos métodos de acompanhamento de pacientes utilizada na Farmácia Clínica é o SOAP 
(Subjetivo, Objetivo, Avaliação e Plano), que consiste numa forma estruturada e organizada 
de documentação, que auxilia no desenvolvimento de raciocínio  clínico. Sobre as notas do 
SOAP farmacêutico do caso clínico acima, considere as afirmativas abaixo.  

 

I 
O problema observado para P. I. M é hipertensão arterial, pois as escoriações e os 
hematomas observados não foram a queixa principal do paciente.  

II 
Entre as notas subjetivas, estão inclusas o relato de cefaleia, os hematomas e as 
escoriações em membros inferiores.  

III 
Entre as notas objetivas, estão inclusas a aferição de pressão arterial, o raio -x e os 
exames laboratoriais. 

IV 
Na avaliação farmacêutica de P. I. M, o aumento de transaminases observado pode 
ser colocado como suspeita de reação adversa ao diclofenaco sódico.  

Entre as afirmativas, estão corretas 

A) III e IV.  B) II e III.  C) I e IV.  D) I e II. 
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42. Nas notas SOAP, o Plano descreve os parâmetros do tratamento e consiste no plano de ação 
e prognóstico. Quanto ao manejo para a hipertensão arterial apresentada por P. I. M, o plano 
farmacêutico que poderá contribuir para a normalização da pressão arteria l é 

A) a substituição do diclofenaco sódico por uma alternativa terapêutica em decisão conjunta 
com a equipe médica, pela interação medicamentosa entre o diclofenaco sódico e 
propranolol, que pode resultar em redução do efeito anti -hipertensivo. 

B) a substituição do propranolol por uma alternativa terapêutica em decisão conjunta com a 
equipe médica, pois há evidências científicas que relatam a ineficácia anti -hipertensiva do 
uso de betabloqueadores em adultos acima de 30 anos de idade.  

C) a orientação para administração do propranolol em horários distantes das refeições, pela 
interação medicamento-alimento, que resulta em diminuição da absorção intestinal do 
propranolol e consequente redução de sua eficácia anti -hipertensiva. 

D) a orientação para administração de uma dose maior do propranolol à noite, devido à sua 
influência sob o ciclo circadiano, que aumentaria a efetividade na redução da pressão 
arterial e da frequência cardíaca quando comparada à administração diurna.  

 

43. A Síndrome Neuroléptica Maligna (SNM) é uma reação idiossincrática a neurolépticos como 
haloperidol e clorpromazina, provavelmente, relacionada ao bloqueio dos receptores 
dopaminérgicos nos gânglios da base. A SNM pode ser caracterizada por  

A) hipertermia, fraqueza muscular, taquicardia, hipertensão, insuficiência respiratória e 
leucopenia. 

B) hipotermia, rigidez muscular, bradicardia, hipotensão, alteração do nível de consciência e 
leucopenia. 

C) hipotermia, fraqueza muscular, disfunção autonômica, leucocitose e pressão arterial 
elevada ou instável. 

D) hipertermia, rigidez muscular, insuficiência respiratória, alteração do nível de consciência 
e disfunção autonômica. 

 

44. O modelo do queijo suíço é a teoria mais utilizada para a análise de erros e incidentes 
relacionados à segurança do paciente. De acordo com essa teoria, em um sistema complexo 
como o de saúde, os riscos são impedidos de causar danos nos pacientes por uma s érie de 
barreiras. Cada barreira tem fraquezas inesperadas e inconstantes – representadas pelos 
buracos abertos, ao acaso, em cada fatia de queijo. Quando, por acaso, todos os buracos 
estão alinhados, o perigo atinge o paciente e causa dano. Diante disso, considere a situação 
abaixo. 

Foi prescrito para um recém-nascido termo (Peso atual 2000 g) o seguinte medicamento: 
Oxacilina 500 mg (dose desejada 50 mg/Kg) – 1 FA + 5 mL de ABD. Retirar 1 mL e rediluir 
em 3 mL de SF 0,9% IV 12/12. 

A prescrição foi validada e dispensada pela equipe de farmacêuticos, aprazada e 
administrada em 5 minutos pela equipe de enfermagem. Logo após, o paciente evoluiu 
com episódios convulsivos. 

A análise de erros e incidentes relacionados à segurança do paciente permite concluir que  

A) tratou-se de um incidente sem dano, pois a ausência da prescrição do tempo de infusão, 
validação incorreta da prescrição pelos farmacêuticos e administração rápida pela equipe 
de enfermagem não levou a danos irreversíveis ou fatais.  

B) tratou-se de um incidente com dano, pois a ausência da prescrição do tempo de infusão, 
validação incorreta da prescrição pelos farmacêuticos e administração rápida pela equipe 
de enfermagem levou à convulsão no paciente. 

C) tratou-se de uma circunstância notificável, já que, após esse episódio ter sido detectado, 
uma descrição correta do tempo de infusão da oxacilina pode solucionar o problema, sem 
que o paciente sofresse danos irreversíveis ou fatais.  

D) tratou-se de um near miss, já que, apesar de ter ocorrido em evento adverso (convulsão), 
o paciente não sofreu danos irreversíveis ou fatais , e o problema pode ser corrigido com a 
descrição do tempo de infusão correta da oxacilina.  
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45. Nas interações medicamentosas farmacocinéticas, um dos fármacos modifica a cinética de 
outro administrado concomitantemente. Nesse sentido, o metabolismo pode ser estimulado ou 
inibido por meio das isozimas do citocromo P-450 no fígado e no intestino delgado. A 
interação que se caracteriza pela observação de efeitos máximos depois de 7 a 10 dias do 
início do uso e que leva tempo igual ou maior para desaparecer após a interrupção pode ser 
representada por 

A) fluconazol e fentanil.     C) rifampicina e estradiol 

B) claritromicina e sinvastatina.     D) amiodarona e clopidogrel.  

 

46. A classe farmacológica dos inibidores da bomba de prótons é, frequentemente, relacionada à 
ocorrência de interações medicamentosas. O uso concomitante de sulfato ferroso e IBPs pela 
via oral pode resultar em menor efet ividade terapêutica no tratamento de anemia ferropriva. O 
mecanismo envolvido nessa interação medicamentosa é:  

A) o IBP é indutor metabólico do ferro gerando sua menor biodisponibilidade.  

B) o IBP diminui a acidez estomacal e provoca menor absorção do ferro.   

C) o ferro desloca o IBP das proteínas plasmáticas e eleva sua excreção.   

D) o ferro promove a quelação do IBP e facilita sua eliminação pela via biliar.  
 
47. Existe uma classe de antimicrobianos que atua pela inibição da síntese proteica dependente 

de RNA, ligando-se na porção 50S do ribossomo e impedindo as reações de transpeptidação 
e translocação. Esse mecanismo de ação destacado refere-se 

A) aos macrolideos.    C) às quinolonas. 

B) às cefalosporinas.    D) aos nitroimidazólicos. 
 
48. Os aminoglicosídeos são antimicrobianos empregados, no âmbito hospitalar, para infecções 

causadas principalmente por bactérias gram-negativas e atuam inibindo a síntese proteica. 
Apesar da efetividade, possui um perfil de segurança que requer constante monitorização. 
São reações adversas características e mais frequentes dessa classe de antimicrobianos:  

A) ototoxicidade e nefrotoxicidade.   C) miotoxicidade e náuseas. 

B) neurotoxicidade e afasia.    D) mielotoxicidade e cardiotoxicidade. 
 
49. A maioria dos fármacos utilizados na terapêutica são moléculas orgânicas de baixo peso 

molecular que podem ser ácidos ou bases fracas ionizáveis de acordo com o pH do meio. Em 
casos de intoxicação pelo ácido acetilsalicílico (AAS), uma das abordagens terap êuticas 
preconizadas é a alcalinização da urina pela infusão de solução de bicarbonato de sódio. A 
alcalinização da urina aumenta a excreção de ácido acetilsalicílico devido  

A) à menor taxa de ionização do AAS na circulação.  

B) à maior concentração do AAS ionizado no filtrado glomerular.  

C) à maior quantidade de AAS não ionizado na urina.  

D) à menor passagem de AAS absorvido via circulação entero-hepática. 
          
50. O volume de distribuição aparente (Vd) é definido como o volume hipotético de líquido 

necessário para conter a quantidade total do fármaco (Qt) administrado na mesma 
concentração detectada no plasma (Cp). Matematicamente, o volume de distribuição pode ser 
expresso como  

A) Vd = Cp / Qt.    B) Vd = Qt x Cp. C) Vd = Qt / Cp. D) Vd = Cp x Qt
Cp

. 

 
51. O processo de envelhecimento acarreta várias alterações fisiológicas, dentre elas, menor 

concentração de proteínas plasmáticas como a albumina e menor taxa de metabolização 
hepática. Alguns fármacos apresentam uma alta taxa de ligação a proteínas plasmátic as e 
são amplamente metabolizados pelo fígado, como por exemplo, o diazepam. Considerando 
essas informações, idosos sob uso de diazepam pela via oral apresentariam  

A) menor ocorrência de sedação.  C) maior dose necessária. 

B) maior risco de toxicidade.   D) menor ocorrência de interações. 
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52. Alguns medicamentos apresentam potencial teratogênico, ou seja, podem causar 
desenvolvimento anormal do feto e malformações congênitas. Contudo, gestantes podem 
necessitar de tratamento farmacológico, como nos casos de hipertensão gestacional. É 
considerado medicamento de primeira linha para o tratamento da hipertensão gestacional   

A) alisquireno.   B) captopril.  C) losartana.   D) metildopa. 

 

53. Os fármacos anti-inflamatórios são amplamente utilizados e podem ser classificados em 
corticoides e anti-inflamatórios não-esteroidais (AINES). Do ponto de vista farmacodinâmico, 
ambas as classes atuam diminuindo a produção de prostaglandinas inflamatórias. 
Considerando o mecanismo de ação dos corticoides e AINES,  

A) os corticoides inibem a cicloxigenase elevando a produção de ácido araquidônico (AA), 
enquanto os AINES ao também inibir a cicloxigenase, dificultam a produção de 
prostaglandinas. 

B) os corticoides inibem a fosfolipase A2 diminuindo a produção de ácido ara quidônico (AA), 
enquanto os AINES inibem a cicloxigenase e dificultam a produção de prostaglandinas a 
partir do AA. 

C) os AINES inibem a cicloxigenase elevando a produção de ácido araquidônico (AA), 
enquanto os corticoides inibem diretamente a produção de prostaglandinas via fosfolipase 
A2. 

D) os AINES inibem a fosfolipase A2 elevando a produção de ácido araquidônico (AA), 
enquanto os corticoides atuam inibindo a ação das cicloxigenases com menor produção de 
prostaglandinas. 

 
54. A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica caracterizada pela incapacidade de o 

coração bombear adequadamente o sangue pelo corpo. A farmacoterapia da IC é complexa e 
conta com várias classes medicamentosas. Dentre estas, destacam -se os betabloqueadores 
adrenérgicos, os digitálicos e os diuréticos de alça. São medicamentos representantes dessas 
classes, respectivamente: 

A) nitroprussiato, ouabaína e espiranolactona.  

B) metildopa, digitoxina e clortalidona.  

C) caverdilol, deslanosídeo e hidroclorotiazida.  

D) bisoprolol, digoxina e furosemida.  
 
55. Os inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) representam uma classe 

terapêutica amplamente utilizada no tratamento de quadros hipertensivos. Atuam sobre o 
sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) e possuem excelente eficácia e segurança, 
sendo o captopril e o enalapril alguns dos medicamentos mais utilizados. Em relação à 
farmacodinâmica dos IECA e o SRAA, cons idere as afirmativas abaixo. 

  

I 
O bloqueio dos receptores da angiotensina II representa outro mecanismo importante 
para o efeito hipotensor dos IECAs.  

II 
O acúmulo de bradicinina no parênquima pulmonar associa-se à ocorrência de tosse, 
reação adversa comum ao captopril. 

III 
Os IECA aumentam a produção de aldosterona pelas adrenais por meio da supressão 
da angiotensina II.  

IV 
Os IECA inibem a formação da angiotensina II, substância responsável pela 
vasoconstricção periférica e aumento da atividade cardíaca. 

Entre as afirmativas, estão corretas 

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

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


