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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 55 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 O candidato 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 Respostas. Retirando-se antes de decorridas três horas do início da 

prova, deverá devolver também este Caderno.  

12 O candidato 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. O movimento que impulsionou a reforma sanitária brasileira colocou como projeto a 

construção contra-hegemônica de um novo patamar civilizatório, implicando uma profunda 

mudança cultural, política e institucional capaz de viabilizar a saúde como um bem públ ico. 

Um dos princípios orientadores da reforma sanitária brasileira é o  

A) princípio sanitário que entende a proteção à saúde de uma forma integral, desde a sua 
promoção, passando pela ação curativa até a reabilitação.  

B) princípio ético-normativo que insere a saúde como responsabilidade dos indivíduos, 
garantindo alinhamento ao mundo liberal moderno que garante a integralidade da atenção 
à saúde. 

C) princípio científico da multicausalidade como modelo explicativo para a complexidade das 
doenças da população brasileira. 

D) princípio do alinhamento aos pressupostos do modelo médico-assistencial privatista para 
garantia integral do acesso aos serviços de saúde por todas as classes da população. 

 

02. No início do século passado, a sociedade brasileira esteve  dominada por uma economia 
agroexportadora, assentada na monocultura cafeeira.  Essa monocultura exigia do sistema de 
saúde, sobretudo, uma política de saneamento destinada aos espaços de circulação das 
mercadorias exportáveis e à erradicação ou ao controle das doenças que poderiam prejudicar 
a exportação.  

Esse modelo assistencial que orientou as políticas de saúde na época ficou conhecido como  

A) unicausalidade.    C) sanitarismo campanhista. 

B) médico-assistencial privatista.   D) previdenciário. 

 

03. As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são organizações poliárquicas de conjuntos de serviços 
de saúde vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por açã o 
cooperativa e interdependente. Essas redes permitem ofertar atenção contínua e integral a 
determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde , prestada no tempo certo, 
no lugar certo, por custo certo, com a qualidade certa e de forma humanizada .   

Os três elementos que constituem as Redes de Atenção à Saúde são: 

A) profissionais de saúde, normativas e legislações nacionais.  

B) regulação, autorização e acesso. 

C) hierarquização, regionalização e participação popular.  

D) população, estrutura operacional e modelo de atenção à saúde.  

 

04. A concepção de Educação Permanente em Saúde (EPS), a partir da década de 1980, passou 
a ser vista como estratégica para a recomposição das práticas e das políticas de formação, 
atenção e gestão em consonância com princípios do SUS. A referência norteadora dessa 
estratégia foi denominada de “Quadrilátero da Educação Permanente em Saúde ", sendo 
composta por ensino, gestão, atenção e controle social.  

O eixo estruturante da EPS é  

A) a participação popular, movimento organizado capaz de ordenar e reorientar as práticas e 
a formação em saúde. 

B) o acesso aos serviços de saúde, como um dos componentes fundamentais do princípio da 
universalidade do SUS. 

C) a categoria trabalho, na qual estão previstas as práticas realizadas individual e 
coletivamente, pressupondo a participação ativa dos trabalhadores em seu próprio 
processo de aprendizagem. 

D) a necessidade de saúde, que tem uma determinação social e histórica do modelo médico-
assistencial privatista, formando a base de constituição do SUS.  
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05. O envelhecimento populacional tem estreita ligação com os processos de transição 
demográfica e de transição epidemiológica. A mudança do comportamento demográfico da 
população bem como a variação dos níveis de natalidade e de mortalidade, além dos 
movimentos migratórios, modificam a inclusão da população nos três grupos etários, 
tornando-se mais envelhecida ou mais jovem. O cenário atual observado no Brasil é de 
redução do grupo das crianças, em virtude da queda acentuada da fecundidade e do 
progressivo aumento do grupo dos idosos, com a elevação da expectativa de vida, fruto da 
melhoria das condições sociais e econômicas.  

Uma das características da transição demográfica e epidemiológica no Brasil  é 

A) o envelhecimento rápido da população, que, a partir da década de 1960, reduziu a 
demanda por serviços médicos e sociais em razão de maior autonomia dos sujeitos e  da 
melhoria das condições gerais de vida.  

B) a predominância das doenças infecciosas e parasitárias que atingem, em sua maioria, a 
população mais idosa. 

C) o início do declínio das mortes por neoplasia nos últimos anos, em razão da melhoria das 
condições de vida das pessoas. 

D) a contratransição em que há a reintrodução de algumas doenças, como dengue e cólera, 
ou o recrudescimento de outras, indicando uma natureza não unidirecional. 

 
06. A epidemiologia dedica-se, no campo da saúde coletiva, a estudar e a fornecer bases 

científicas para a produção de equidade em saúde e para a melhora da qualidade de vida, 
além de identificar situações que tragam risco ou aumentem a vulnerabilidade aos agravos à 
saúde. Não obstante, também avalia a efetividade de programas, produtos e práticas para 
promoção, proteção e recuperação da saúde, apresentando uma série de dimensões nas 
quais as questões éticas estão presentes.  

Na epidemiologia, 

A) as pesquisas estão mais sujeitas a situações nas quais o limite entre humano e inumano 
possa ser ultrapassado. 

B) as relações com a ética limitam‐se às considerações dos aspectos éticos relacionados à 
prática de pesquisa em seres humanos.  

C) os problemas relativos à ética nas pesquisas que envolvem seres humanos e o significado 
social do risco e da vulnerabilidade são importantes na produção dos conhecimentos 
epidemiológicos.  

D) os interesses coletivos, por questões éticas, sempre se sobrepõem, e não se opõem, aos 
interesses individuais no âmbito da vigilância epidemiológica, em qualquer das esferas de 
atuação do sistema de saúde. 

 
07. Em um município do interior do estado do Rio Grande do Norte , a equipe da Vigilância em 

Saúde da Secretaria Municipal de Saúde sentiu a necessidade de estruturar uma sala de 
situação epidemiológica para avaliar os impactos da pandemia de COVID-19 no perfil 
epidemiológico da cidade. Identificaram a necessidade de elaborar os coeficientes de 
morbidade, para realizar diagnóstico em saúde, e a prevalência e a incidência das doenças 
para demonstrar o seu comportamento, ou seja, se há aumento ou diminuição dos casos. 

No que diz respeito aos coeficientes de morbidade,  

A) a incidência permite a comparação, ao longo do tempo, de dados epidemiológicos de uma 
mesma cidade ou de um mesmo país e, também, de diferentes espaços, ou seja, 
diferentes cidades e países. 

B) o coeficiente de prevalência resulta da divisão do número de casos novos de uma doença 
em um intervalo de tempo, período e área determinada, pela população exposta ao risco 
de adquiri-la, multiplicada por 100.000. 

C) o coeficiente de prevalência corresponde à relação entre o número de casos novos e o 
total da população exposta, o que permite realizar estudos comparativos de diferentes 
épocas e de diferentes populações.  

D) a incidência corresponde ao número de casos novos de determinado agravo ou doença  em 
uma população de indivíduos durante determinado período de tempo . 
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08. Um grupo de indivíduos selecionados para coleta de informação sobre a exposição de 
interesse será acompanhado, ao longo do tempo, para identificar se seus integrantes 
apresentam ou não determinada doença e se a exposição prévia guarda relação com a 
ocorrência dessa doença.  

Esse desenho de estudo, que parte da causa em busca dos efeitos, é conhecido como 

A) grupo controle.   C) experimental. 

B) coorte.     D) ensaio clínico randomizado. 
 

09. A lista abaixo apresenta delineamentos de estudos epidemiológicos que pro duzem diferentes 

níveis de evidências científicas.  

A. Ensaios clínicos randomizados e controlados de pequena amostra . 
B. Estudo de série de casos e opiniões de especialistas.   
C. Revisões sistemáticas de ensaios clínicos controlados randomizados. 
D. Estudos de coorte. 
E. Estudo de caso-controle. 
F. Ensaios clínicos randomizados e controlados de grande amostra.  

A sequência decrescente dos níveis de evidência científica dos delineamentos listados é 

A) B, C, A, F, D, E.  C) A, F, B, C, E, D. 

B) C, F, A, D, E, B.   D) D, A, B, E, F, C. 
 

10. A vigilância em saúde tem como objetivo a busca de respostas mais efetivas para as 
demandas e os problemas de saúde e se propõe a trabalhar a lógica de um conjunto 
articulado e integrado de ações. Analise as afirmativas abaixo sobre a vigilância em saúde. 

 

I 
A farmacovigilância ou vigilância de reações adversas a medicamentos é um exemplo 
clássico de práticas de vigilância sanitária.  

II 
O subsistema de vigilância sanitária é de competência exclusiva da União , e suas 
ações estão concentradas na ANVISA, podendo a sua execução ser complementada 
pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, mediante convênio.  

III 
Surto e epidemia, por seu baixo potencial de ameaça à saúde da população, não são 
considerados eventos de saúde pública, quando comparados a uma pandemia.  

IV 
A operacionalização da vigilância epidemiológica compreende um ciclo de funções 
específicas e intercomplementares, desenvolvidas de modo contínuo, permitindo o 
conhecimento do comportamento da doença ou do agravo. 

 

Das afirmativas, estão corretas  

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

11. Os determinantes sociais da saúde (DSS) são as condições em que as pessoas nascem, 
crescem, trabalham, vivem e envelhecem. São o conjunto mais amplo de forças e sistemas 
que moldam as condições da vida cotidiana. Ao moldarem as condições de vida, os DSS 
certamente irão influenciar, de maneira direta ou indireta, a situação de saúde. 

Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 
O combate à iniquidade, por meio da promoção da equidade, significa a garantia do 
acesso aos atendimentos médicos, nos diferentes níveis de atenção.  

II 
As diversas definições de determinantes sociais de saúde expressam que as 
condições de vida e trabalho dos indivíduos bem como as de grupos da população 
estão relacionadas com sua situação de saúde.  

III 
O conhecimento dos determinantes de saúde, na sociedade, é obtido pela soma dos 
determinantes de saúde identificados em estudos com indivíduos.  

IV 
Apoiar a abordagem dos determinantes sociais significa compreender o valor que a 
saúde tem para a sociedade e admitir que ela depende de ações , muitas vezes, sem 
relação com o setor de saúde. 

 

Das afirmativas, estão corretas  

A) II e IV.    B) I e IV.  C) II e III.  D) I e III. 
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12. De acordo com Reeves e colaboradores (2010), para diferenciar as formas de trabalho 
interprofissional, é preciso considerar a articulação das ações, que requer o reconhecimento 
da sua interdependência e a interação dos sujeitos envolvidos, expressa pelo nível de 
compartilhamento de valores, objetivos e identidade entre os profissionais.  

Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 

O trabalho em equipe constitui a maior unidade de produção do cuidado em saúde  e 
caracteriza-se por: intensa interdependência das ações, integração, clareza dos 
papéis (reconhecimento do papel e trabalho das demais áreas profissionais), 
compartilhamento de valores, objetivos e identidade de equipe.  

II 

Diferente do trabalho em equipe e da colaboração, nos quais há compartilhamento de 
identidade e senso de pertencimento (a uma dada equipe ou rede), o trabalho em rede 
não requer o compartilhamento de identidade ou pertencimento a uma mesma equipe 
de trabalho. 

III 

A colaboração caracteriza-se como forma mais flexível de trabalho interprofissional, 
com níveis menores de compartilhamento;  clareza de papéis ; interdependência das 
ações; e ainda com a necessidade de lidar com situações de atendimento um pouco 
menos imprevisíveis e com menor urgência e complexidade.  

IV 
No trabalho em rede, reconhece-se maior flexibilidade e menor interdependência das 
ações. O pré-requisito desse trabalho é a interação interpessoal, fragilizando -se 
quando acontece de maneira não sincrônica. 

 

Das afirmativas, estão corretas 

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

 
13. A educação interprofissional é definida como “a ocasião em que membros de duas ou mais 

profissões aprendem ‘com’, ‘sobre’ e ‘entre si’ para melhorar a colaboração e a qualidade dos 
cuidados”. 

Analise as afirmativas abaixo acerca da educação profissional.  
 

I 
A educação interprofissional reforça a distinção entre as divisões manual e intelectual 
do trabalho, como desdobramento da lógica atual de produção dos diversos serviços 
de saúde. 

II 
O horizonte da educação interprofissional é a melhoria da qualidade da atenção 
mediada pela colaboração na dinâmica  do trabalho em equipe.  

III 
O desenvolvimento de profissionais mais colaborativos requer que os pressupostos da 
educação interprofissional estejam, explicitamente, inseridos na proposta pedagógica.   

IV 
A educação interprofissional propõe a diluição  das identidades profissionais por meio 
de um nível excelente de colaboração.  

 

Das afirmativas, estão corretas 

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

 
14. As competências colaborativas representam conhecimentos, habilidade s, atitudes e valores 

que qualificam profissionais ou estudantes para o efetivo trabalho em equipe. São essas 
competências que melhoram as relações interpessoais e interprofissionais para o exercício do 
trabalho em saúde, resgatando o seu caráter eminentemente coletivo. 

Exemplos de competências colaborativas são: 

A) clareza dos papeis profissionais, liderança colaborativa, atenção centrada no 
usuário/paciente, funcionamento da equipe. 

B) comunicação interprofissional, territorialização, clareza dos papeis profissionais, tomada 
de decisões compartilhadas. 

C) humanização do cuidado, acolhimento, necessidades de saúde, atenção centrada no 
usuário. 

D) funcionamento da equipe, resolução de conflitos interprofissionais, necessidades de 
saúde, acesso e acolhimento. 
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15. O trabalho em equipe e a prática colaborativa interprofissional contribuem para melhorar o 

acesso e a qualidade da atenção à saúde.  

Um dos benefícios do trabalho em equipe e da prática colaborativa  é 

A) assegurar a maior qualificação das categorias profissionais, com foco nas expertises de 
cada profissão para o atendimento das necessidades de saúde.  

B) contribuir para o enfrentamento da crescente complexidade, não só das necessidades de 
saúde como também da organização dos serviços e dos sistemas de atenção à saúde em 
rede. 

C) evidenciar os elementos de fortalecimento da identidade profissional, como as 
características que tornam a profissão única em relação às demais profissões.  

D) fortalecer a aquisição de conhecimentos e habilidades de um indivíduo no processo de 
enculturação de normas, valores, papéis e atitudes para construir a identidade profissional.  
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Conhecimentos Específicos             16 a 55 
 

 

16. A redução do tempo de tratamento é uma vantagem importante que muitos laboratórios 

buscam como característica para novos fármacos, pois, com eles, é possível promover uma 

maior adesão ao tratamento e sucesso terapêutico. A rifapentina é um fármaco que apre senta 

essa característica e foi, recentemente, incorporada para o tratamento da  

A) tuberculose latente. 

B) sífilis latente. 

C) epilepsia latente. 

D) hepatite latente. 
 

Para responder às questões 17 e 18, considere o excerto abaixo.  

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) é uma lista de 

medicamentos que busca atender às necessidades de saúde prioritárias da população 

brasileira. Essa lista é utilizada como um instrumento mestre para as ações de 

assistência farmacêutica no Sistema Único de Saúde. Além disso, a RENAME traz 

inclusões, exclusões e outras alterações na composição de Insumos Estratégicos em 

Saúde do Ministério da Saúde, visando à otimização e à eficácia do sistema de 

distribuição no setor público.  

 

17. O Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) é constituído por uma relação de 

medicamentos e de insumos farmacêuticos voltados para atender às principais necessidades 

de saúde e de programas da Atenção Primária. O financiamento desse componente é de 

responsabilidade 

A) da Comissão Intergestores Bipartites.  

B) do Ministério da Saúde, apenas.  

C) dos três entes federados. 

D) da Comissão Intergestores Tripartite.  
 

18. A importância do gerenciamento de registros é imensurável. A maneira como os registros são 

organizados impacta diretamente na eficiência de inúmeros processos. Isso é vital para que 

organizações desenvolvam e mantenham uma política adequada de manutenção de dados. 

Na gestão dos registros envolvidos na assistência farmacêutica para o controle e a 

distribuição dos medicamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde, é utilizado o sistema  

A) CIHA. 

B) HORUS. 

C) SISREG. 

D) SIPNASS. 
 

19. Visando à regulamentação das funções clínicas do farmacêutico a  partir das necessidades 

dos pacientes, da família, dos cuidadores e da sociedade, a Resolução nº 585 , de 29 de 

agosto de 2013, do Conselho Federal de Farmácia, estabelece que a atribuição do 

farmacêutico clínico é 

A) analisar a prescrição de medicamentos exclusivamente nos quesitos técnicos. 

B) estabelecer e conduzir uma relação de cuidado centrada no fármaco.  

C) participar e promover discussões de casos clínicos de forma integrada com os demais 

membros da equipe de saúde. 

D) prover a consulta farmacêutica com renumeração fixa em consultório farmacêutico ou em 

outro ambiente adequado, que garanta a privacidade do atendimento.  
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20. O Conselho Federal de Farmácia publicou a Resolução nº 549, de 25 de agosto de 2011 que 

dispõe sobre as atribuições do farmacêutico no exercício da gestão de produtos para a saúde 

e dá outras providências. De acordo com essa Resolução, analise as afirmativas abaixo, 

referentes aos deveres do farmacêutico.  

I 

Participar dos estudos de avaliação de tecnologias em saúde (ATS) dos produtos pa ra 

a saúde, produzindo relatórios e definindo indicadores que forneçam subsídios, aos 

gestores, para definição quanto à incorporação de novas tecnologias.  

II 

Desempenhar atividades de auditoria, com foco na utilização dos produtos médicos, 

nos sistemas de avaliação e de controle efetuados pelo setor público, privado 

(operadoras de planos de saúde) e em auditorias para acreditação, premiações de 

qualidade e consultorias. 

III 

Atuar, em conjunto com os órgãos técnicos do comitê bipartite, na elaboração de 

propostas de atos normativos que serão submetidas ao comitê tripartite para seleção 

de compras governamentais. 

IV 

Atuar na Comissão Multiprofissional de Gerenciamento dos Resíduos de Saúde, de 

forma a assegurar o correto tratamento dos resíduos sólidos originários dos produtos 

médicos. 
 

No exercício das atividades de gestão dos produtos para a saúde, são deveres do 

farmacêutico os que estão expressos nos itens  

A) II e IV, apenas. 

B) II, III e IV. 

C) I e III, apenas. 

D) I, II e IV. 

 

21. A Lei nº 8.080/90 tem como um dos preceitos a garantia de acesso aos medicamentos 

necessários para a promoção e o tratamento da saúde. Contudo, a falta de me dicamentos em 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) pode ser um fator limitante para esse acesso. Quando 

alguns medicamentos, como o normoglicemiante metformina, estão em falta na UBS , o 

usuário deve ser informado que eles também são disponibilizados, gratuitamente, nas  

A) farmácias da rede privada integradas a instituições hospitalares conveniadas ao Ministério 

da Saúde. 

B) farmácias do componente especializado da assistência farmacêutica conveniada ao 

Ministério da Saúde. 

C) farmácias do componente estratégico da assistência farmacêutica conveniada ao 

Ministério da Saúde. 

D) farmácias da rede privada conveniadas ao “Programa Farmácia Popular” por meio do 

Ministério da Saúde. 

 

22. É uma ferramenta eletrônica que controla a produção, a circulação e o uso de substâncias ou 

medicamentos sujeitos a controle especial (Portaria nº 344/1998 do Ministério da Saúde) . 

Toda a movimentação dos dados inseridos nessa ferramenta  deverá ser enviada pela internet  

para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Essa ferramenta é denominada  

A) Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (Hórus) . 

B) Sistema Nacional para Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC) . 

C) Sistema Nacional de Controle de Medicamentos (SNCM). 

D) Sistema Nacional de Banco de Preços em Saúde (BPS). 

 

http://www.aids.gov.br/pagina/sistema-de-controle-logistico-de-medicamentos-siclom
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23. O financiamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica destina-se à aquisição 

de medicamentos e de insumos no âmbito da atenção básica em saúde, os quais compõem o 

elenco de referência nacional para o tratamento dos agravos mais comuns ou dos programas 

de saúde específicos. Considerando esses itens do componente básico e a ausência de 

excepcionalidades, é de responsabilidade do município a aquisiçã o de    

A) noretisterona 0,35 mg (minipílula). 

B) insulinas NPH 100 UI/mL (suspensão injetável).  

C) levonorgestrel 0,75 mg (pílula de emergência).  

D) sulfato ferroso 40 mg (comprimidos).  

 

24. A Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF) foi aprovada por meio da Resolução 

nº 338, de 6 de maio de 2004. Sobre os princípios e eixos estratégicos da PNAF, analise as 

afirmativas abaixo. 
 

I 

A assistência farmacêutica abordada no caput dessa Resolução abrange ações 

relacionadas à promoção, à proteção e à recuperação da saúde, mas não trata de 

ações de pesquisa e de desenvolvimento de medicamentos.  

II 
As ações de assistência farmacêutica devem envolver a Atenção Farmacêutica, 

implicando a interação direta do farmacêutico com o usuário.  

III 
A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) é utilizada como 

instrumento racionalizador das ações no âmbito da assistência farmacêutica;  

IV 
As ações em nível federal devem ser centralizadas, de forma pactuada, visando à 

articulação de programas. 
 

Estão corretas as afirmativas 

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

 

25. A licitação é caracterizada como um procedimento formal para aquisição de serviços e 

produtos, comumente usada no âmbito da administração pública. Uma das modalidades de 

licitação possível é a aquisição de medicamentos para usuários do Sistema Único de Saúde 

(SUS) por meio da modalidade Convite. Esse processo licitatório para aquisição de 

medicamentos pode 

A) ser utilizado para aquisições de qualquer valor.  

B) apenas ser realizado, no mínimo, com cinco empresas concorrentes. 

C) ser utilizado para valores de até R$ 176.000,00. 

D) apenas ser realizado na impossibilidade da modalidade pregão.  

 

26. Um dos princípios fundamentais da profissão farmacêutica é atuar com respeito à vida 

humana, ao meio ambiente e à liberdade de consciência nas situações de conflito entre a 

ciência, os direitos e as garantias fundamentais dos cidadãos, previstos na Consti tuição 

Federal.  

De acordo com o Código de Ética Farmacêutica, em seu Capítulo III, o farmacêutico tem o 

dever de 

A) exigir dos profissionais da saúde o cumprimento da legislação sanitária vigente, em 

especial quanto à legibilidade da prescrição.  

B) exercer a sua profissão sem qualquer discriminação, seja por motivo de religião, etnia, 

orientação sexual, raça, nacionalidade, idade, condição social, opinião política, deficiência 

ou de qualquer outra natureza vedada por lei.  

C) dispor os seus serviços profissionais às autoridades constituídas, ainda que sem 

remuneração ou qualquer outra vantagem pessoal, em caso de conflito social interno, 

catástrofe ou epidemia. 

D) decidir, justificadamente, sobre o aviamento ou não de qualquer prescrição bem como 

fornecer as informações solicitadas pelo usuário.  
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27. A informatização, incorporada ao sistema de distribuição de medicamentos por “Dose 

Unitária” nos serviços de farmácia hospitalar, permite efetiva rastreabilidade, aumento da 

produtividade, otimização de custos, melhoria na gestão de estoques e minimização de erros,  

aumentando, consequentemente, a segurança no atendimento ao paciente.    

Sobre informatização em farmácia hospitalar, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 
A utilização de códigos de barras proporciona à farmácia a redução do tempo gasto na 
linha operacional, a racionalização da mão de obra e a agilização das atividades 
desenvolvidas. 

II 
A informatização na gestão de estoques não oferece ferramenta capaz de fazer o 
controle efetivo do estoque fracionado da farmácia por meio da dose unitária (gotas, 
mililitro e gramas). 

III 

Atualmente, os farmacêuticos contam com programas de consultas/buscas, acessados 
na internet ou disponibilizados em banco de dados, sobre interação e 
incompatibilidade medicamentosa, diluição de medicamento, possíveis reações 
adversas a medicamentos e estabilidade do medicamento. 

IV 

A motivação da equipe de profissionais de saúde de uma instituição, no uso da 
tecnologia como ferramenta de suporte na racionalização e qualidade dos processos 
de trabalho, é um elemento dispensável no processo de implantação da 
informatização. 

 

Das afirmativas, estão corretas 

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

28. A sonda nasoenteral é um tubo de silicone utilizado para a nutrição enteral quando o alimento 

não pode ser deglutido. É instalada por via nasal ou oral e, dependendo da indicação clínica 

do paciente, chegará até o estômago ou ao intestino . 

Em um hospital geral, com 300 leitos, o consumo desse produto para a saúde, nos últimos 

meses, ocorreu conforme discriminado abaixo.  

Mês Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set 

Consumo 

(unidades) 
26 19 33 34 23 36 37 28 34 

A partir desse consumo, considerando que o Estoque de Segurança (ES) é de 15 unidades e 

o Tempo de Espera (TE), de 15 dias, o Consumo Médio Mensal (CMM), o Estoque Mínimo 

(EM) e o Ponto de Requisição (PR) são, respectivamente, de  

A) 30, 45 e 30 unidades.    C) 33, 45 e 20 unidades. 

B) 135, 68 e 34 unidades.    D) 135, 48 e 32 unidades. 

 

29. Medicamentos de alta vigilância são aqueles que apresentam maior risco de provocar danos 

significativos aos pacientes em decorrência de falhas em seus processos de utilização. Os 

erros que ocorrem com esses medicamentos não são os mais frequentes, porém, suas 

consequências tendem a ser mais graves. Algumas ações são necessárias para reduzir o 

risco de erros relacionados a esses medicamentos, como, por exemplo, adotar medidas de 

segurança em sua identificação e em seu armazenamento bem como medidas adequada s 

para a sua dispensação e seu preparo seguros.  

Medicamentos considerados de alta vigilância de uso hospitalar são  

A) sulfato de magnésio injetável, glibenclamida e fitomenadiona intramuscular.  

B) cloreto de sódio 20% injetável e prometazina endovenosa.  

C) solução para diálise peritoneal e midazolam endovenoso.  

D) anfotericina B lipossomal, ganciclovir e alteplase intramuscular.  
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30. A distribuição de medicamentos é uma das funções básicas da farmácia hospitalar. Uma área 
física adequada auxilia na garantia de um sistema de distribuição seguro e efetivo. A 
localização do setor de distribuição de medicamentos deve estar próxima da Central de 
Abastecimento Farmacêutico (CAF), responsável pela guarda de medicamentos e produtos 
farmacêuticos. Sobre os ambientes existentes na estrutura física de um setor de distribuição 
de medicamentos de uma farmácia hospitalar, analise as afirmativas  abaixo. 

 

I 
A área de estocagem de medicamentos tem estoque de medicamentos para reposição 
das estações de trabalho e para atendimentos em geral. O estoque, nessa área, é 
reduzido e reposto periodicamente.  

II 
A área de medicamentos atendidos é o espaço para colocar caixas plásticas, 
contêineres ou sacolas com os medicamentos já separados até o momento da entrega 
nas unidades requisitantes. 

III 
A área de limpeza e higienização de insumos é o espaço dotado de pias e bancadas 
de aço inox e utilizado para limpeza, lavagem e desinfecção de frascos de 
medicamentos e de insumos utilizados. 

IV 
A área de atendimento personalizado é a sala para realização de orientação 
farmacêutica e seguimento farmacoterapêutico de pacientes. 

 

Em relação às áreas de uma farmácia hospitalar e às suas respectivas funções, estão 
corretas as afirmativas 

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

31. Os elixires são soluções hidroalcóolicas, transparentes e edulcoradas , indicadas para uso 
oral e, normalmente, flavorizadas para melhorar a palatabilidade.  
Considere a composição de um elixir de fenobarbital produzido pelo serviço de 
farmacotécnica de um hospital geral, demonstrada abaixo.  
 

Fenobarbital...................... 4,0 g 

Óleo de laranja.................. 0,25 mL 

Propilenoglicol.................. 100 mL 

Etanol............................... 200 mL 

Solução de sorbitol............ 600 mL 

Corante............................. q.s.p 

Água purificada.....q.s.p..... 1.000 mL 

A concentração do fenobarbital e o percentual de etanol contido na formulação são, 
respectivamente, 

A) 0,004 mg/mL e 2%.    C) 20 mg/5 mL e 20%. 

B) 4 mg/5 mL e 17%.    D) 20 mg/mL e 0,17%. 
 

32. O ambiente hospitalar é um campo fértil para o desenvolvimento e a aplicação de técnicas 
galênicas. Nele, existem pacientes com doenças variadas e características pessoais bastante 
diferentes, e, em decorrência disso, a atividade de manipulação de medicamentos em doses 
personalizadas é de suma importância.  
Sobre farmacotécnica hospitalar, analise as afirmativas abaixo. 

 

I 
Pomadas são preparações sólidas destinadas à aplicação sobre a pele ou sobre as 
membranas mucosas, podendo conter substâncias medicamentosas ou não. 

II 
Suspensão é uma formulação desenvolvida a partir de comprimidos, mesmo se o 
princípio ativo for solúvel. Muitos excipientes, como lubrificantes e aglutinantes, são 
insolúveis. 

III 
Colírios e injetáveis, citostáticos e nutrição parenteral  são produtos para a saúde que 
demandam esterilidade e podem ser manipulados no hospital.  

IV 
Xarope simples é uma solução concentrada de dextrose em água, sendo preparado 
tanto a quente como a frio. Os pediátricos são utilizados como base para adicionar 
alguns fármacos e são bem aceitos devido ao sabor adocicado e aromatizado.  

 

Das afirmativas, estão corretas 

A) I e II.    B) II e III.  C) III e IV.  D) I e IV. 
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33. A aplicação de medicamentos injetáveis é um procedimento técnico que pode resultar em  

diversos benefícios para o paciente. Porém, qualquer erro cometido durante o processo pode 

causar danos graves e, às vezes, irreversíveis à saúde. Um dos principais cuidados para se 

evitar falhas é selecionar a agulha adequada para cada via de administraçã o. 

Considere o quadro abaixo com exemplos de agulhas hipodérmicas descartáveis, em que o 

comprimento e o calibre estão especificados em milímetros (mm). 

 
Fonte: www.seringasr.com.br 

As vias de administração relacionadas às agulhas I, II, III e IV são, res pectivamente, 

A) subcutânea, endovenosa, intramuscular (crianças) e intramuscular (adultos).  

B) intramuscular (crianças), subcutânea, intramuscular (adultos) e endovenosa.  

C) subcutânea, intramuscular (crianças), endovenosa e intramuscular (adultos).  

D) intramuscular (crianças), intramuscular (adultos), subcutânea e endovenosa.  

 

34. Em ambientes hospitalares, um dos dispositivos mais usados para introdução de 

medicamentos na corrente sanguínea é composto por uma agulha com um revestimento 

flexível. Esse dispositivo possibilita a retirada da agulha após o acesso venoso, ficando 

apenas o revestimento. Ele apresenta diferentes tamanhos e, entre suas vantagens, estão 

ótimo desempenho e permanência na veia, reduzindo a ocorrência de flebite e promovendo a 

visualização do refluxo sanguíneo ou do medicamento infundido por ter tubo vinílico 

transparente e apirogênico. 

Na área da saúde, esse dispositivo descrito é conhecido, popularmente, como 

A) Freka.  

B) Butterfly. 

C) Pronga. 

D) Jelco. 

 

35. Programas de gerenciamento do uso de antimicrobianos têm como objetivo principal otimizar 

a prescrição desses medicamentos nos serviços de saúde, para garantir o efeito 

farmacoterapêutico adequado. Buscam reduzir a ocorrência de eventos adversos n os 

pacientes e prevenir a seleção e à disseminação de microrganismos resistentes, 

consequentemente, proporcionando a diminuição de custos com a assistência à saúde. Esses 

programas são conhecidos como 

A) stewardship de antimicrobianos. 

B) escalonamento de antibióticos.  

C) dose diária definida de antibióticos.  

D) relashionship de antimicrobianos. 
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36. O novo coronavírus, denominado SARS-Cov-2 e causador da COVID-19, caracteriza-se por 

sua facilidade de transmissão. Por isso, a desinfecção de objetos e de superfícies tornou-se 

uma realidade bastante frequente. Em relação aos saneantes recomendados pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, por meio da Nota Técnica nº 47/2020, analise as afirmativas 

abaixo. 
 

I 
O álcool 70% tem ação rápida, não deixa resíduos ou manchas e não é corrosivo; 
contudo, é inativado por material orgânico. Por isso, é recomendada a limpeza prévia 
da superfície. 

II 
O hipoclorito de sódio pode ser utilizado diluído para desinfetar pisos e outras 
superfícies. É estável após a diluição e pode ser utilizado em até 48 horas, após o 
preparo. 

III 
O peróxido de hidrogênio possui ação rápida e é de baixo custo, apesar de ser tóxico, 
podendo causar até edema pulmonar ou bronquite, além de contaminar o meio 
ambiente. 

IV 
O cloreto de benzalcônio 0,05% é um quaternário de amônio não corrosivo, de baixo 
custo e amplamente empregado nas indústrias de cosméticos, farmacêutica e 
domissanitária. 

 

Das afirmativas, estão corretas  

A) I e IV. 

B) I e II. 

C) III e IV. 

D) II e III. 

 

37. A clorexidina é uma biguanida catiônica muito utilizada como saneante de uso hospitalar. Em 

relação aos microorganismos por ela atacados e ao modo como atua, esse saneante é um   

A) antisséptico com forte ação oxidante contra bactérias vegetativas, esporos, tuberculocida, 
células fúngicas vegetativas e esporos fúngicos, além de vírus. Atua por adsorção às 
membranas, causando a entrada de pequenas moléculas e a precipitação de proteínas 
citoplasmáticas. 

B) antisséptico ativo contra bactérias vegetativas, Mycobacterium tuberculosis  e muitos 
fungos, além de inativar vírus lipofílicos. Não é ativa contra vírus hidrofílicos, não é 
esporicida e nem tem ação residual, atuando, provavelmente, por desnaturação de 
proteínas. 

C) antisséptico ativo contra bactérias vegetativas e micobactérias, e tem atividade moderada 
contra fungos e vírus. Atua por adsorção às membranas, causando a saída de pequenas 
moléculas e a precipitação de proteínas citoplasmáticas, com atividade residual quando 
utilizada repetidamente. 

D) antisséptico bactericida contra gram-positivas e gram-negativas, inativa vírus lipofílicos, 
mas não é tuberculocida ou esporicida nem inativa vírus hidrofílicos. Atua por inativação 
das enzimas produtoras de energia, desnaturação de proteínas e desorganização da 
membrana celular. 

 

38. De acordo com a Nota Técnica nº 47/2020, publicada pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, o hipoclorito de sódio deve ser diluído, seguindo a concentração recomendada pela 

Organização Mundial da Saúde, para ser utilizado na desinfecção de superfícies. Nesse 

sentido, para se obter uma solução de 1000 mL de NaClO, partindo da solução comercial de 

hipoclorito de sódio a 2%, devem ser diluídos  

A) 25 mL da solução a 2% em 975 mL de água.  

B) 50 mL da solução a 2% em 950 mL de água. 

C) 250 mL da solução a 2% em 750 mL de água.  

D) 100 mL da solução a 2% em 775 mL de água.  
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39. A adaptação de formas farmacêuticas é uma prática comum no âmbito hospitalar, 

especialmente para pacientes de grupos especiais. Nesse contexto, o ácido ursodesoxicólico, 

utilizado no tratamento de colestase associada à nutrição parenteral, à atresia biliar e à 

fibrose cística, foi prescrito para um neonato de 1,2 Kg na dose de 15 mg/kg de 12/12h a ser 

administrado via sonda orogástrica. Considerando que a padronização do hospital dispõe de 

comprimidos de 150 mg para cada dose da adaptação, será necessário triturar 1 comprimido 

com 

A) 10 mL de água bidestilada, aspirar e administrar 1,2mL dessa solução.  

B) 10 mL de água bidestilada, aspirar e administrar 1,5mL dessa solução.  

C) 15 mL de água bidestilada, aspirar e administrar 1,2mL dessa solução.  

D) 15 mL de água bidestilada, aspirar e administrar 1,5mL dessa solução.  

 

40. Existem diversos métodos de farmacovigilância utilizados para a identificação de reações 

adversas, sejam eles ativos ou passivos. Em um dos métodos ativos de busca, é utilizado um 

questionário aprimorado de coleta de dados, aplicado aos médicos prescritores e/ou aos 

pacientes. O questionário inclui caracterização mais detalhada do uso de medicamentos, 

permitindo a avaliação da adesão às recomendações de prescrição. Esse método ativo é 

denominado de  

A) Estudos de Utilização de Medicamentos.  

B) Record-Linkage ou pareamento de registro entre banco de dados diferentes.  

C) Monitorização de Eventos ligados à Prescrição de Medicamentos (PEM).  

D) Trigger Tool ou identificação de “rastreadores” ou “gatilhos”. 

 

41. O Terceiro Consenso de Granada, publicado em 2007, diferencia o conceito de Problemas 

Relacionados com Medicamentos (PRM) do conceito de Resultados Negativos Associados a 

Medicamentos (RNM), que são utilizados no método de seguimento farmacoterapêutico 

Dáder. Analise as afirmativas abaixo referentes a esses conceitos.  
 

I Os PRM são associados à necessidade, efetividade e segurança dos medicamentos.  

II 
A falta de adesão ao tratamento e a sua inefetividade são PRM e RNM, 
consequentemente. 

III Administração errônea, conservação inadequada e interações são exemplos de PRM.  

IV A identificação de um problema de saúde não tratado é classificada como PRM.  
 

Dentre as afirmativas, estão corretas  

A) I e IV. 

B) I e II. 

C) III e IV. 

D) II e III. 

 

42. A prática da farmácia clínica requer educação especializada e interpretação de dados para 

garantir que o uso de medicamentos seja seguro e apropriado. Assim, o ac esso à literatura 

atualizada e às evidências científicas pelo farmacêutico clínico é uma rotina diária. Os níveis 

de evidência científica podem ser representados, graficamente, por uma pirâmide. O tipo de 

estudo científico que se encontra no topo dessa pirâmide é  

A) estudo de coorte. 

B) ensaio clínico randomizado. 

C) ensaio clínico não-randomizado. 

D) revisão sistemática/meta-análise. 
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43. A escopolamina é um alcaloide encontrado em plantas com propriedades anticolinérgicas. 

Dessa forma, além de atuar no sistema nervoso central bloqueando a transmissão colinérgica 

para alívio de náuseas e vômitos, muitos de seus efeitos adversos são atribuídos a essa 

propriedade. Devido à presença de receptores para esse fármaco nos nervos, no coração, no 

músculo liso, nas glândulas e no endotélio, pacientes que utilizam escopolamina podem 

apresentar 

A) sonolência, bradicardia e aumento do trânsito intestinal.  

B) midríase, taquicardia e xerostomia.  

C) miose, taquicardia e retenção urinária.  

D) tontura, bradicardia e diminuição do trânsito intestinal.  

 

44. Um paciente em choque séptico, em uso de hidrocortisona, furosemida, anfotericina B, 

noradrenalina, fentanil e midazolam, começou a apresentar espasmos musculares e 

disritmias cardíacas. O seu exame laboratorial demonstrou o potássio sérico de 2,8 mEq/L, 

sendo necessária a utilização de reposição intravenosa de potássio para a correção desse 

distúrbio hidroeletrolítico.  Em relação à escala de gravidade dos eventos adversos, a 

hipocalemia desse paciente pode ser classificada em 

A) leve, por não requerer a suspensão do medicamento e não prolongar a hospitalização.  

B) moderada, pela necessidade de tratamento específico sem a suspensão do medicamento.  

C) grave, pois o paciente apresentou sintomas e alteração dos exames laboratoriais.  

D) letal, já que a hipocalemia pode prolongar a hospitalização e contribuir para a mor te do 
paciente. 

 

45. Um dos mecanismos de interação medicamentosa farmacocinética por modificação da 

excreção é a alteração da reabsorção renal de eletrólitos fracos (ácidos e bases fracas). Esse 

mecanismo pode ser utilizado no manejo de intoxicação por alguns medicamentos, por 

provocar aumento da excreção urinária e redução da substância em excesso no organismo. A 

alcalinização da urina provocada pelo uso de medicamentos como bicarbonato de sódio pode 

aumentar a excreção urinária de fármacos, como 

A) a anfetamina. 

B) a morfina. 

C) o fenobarbital. 

D) o diazepam. 

 

46. A caspofungina foi a primeira equinocandina a ser aprovada para uso. O fármaco é 

administrado como terapia primária para a candidíase esofágica e a candidemia , como 

terapia de recuperação para infecções causadas por Aspergillus e como terapia empírica para 

neutropenia febril. Em relação à caspofungina, analise as afirmativas abaixo. 
 

I Não necessita de ajuste da dose na presença de insuficiência renal.  

II 
Em pacientes com disfunção hepática moderada, é necessário realizar um ajuste de 

dose. 

III 
A exemplo das outras equinocandinas, a caspofungina tem baixa afinidade às 

proteínas no plasma. 

IV 
É metabolizada no fígado por meio de hidrólise peptídica e N-acetilação e penetra 

com facilidade no líquido cefalorraquidiano.  
 

Das afirmativas, estão corretas 

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

B) apenas I e III.    D) apenas I e II. 
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47. Os carbapenêmicos são betalactâmicos bactericidas com um espectro de ação extremamente 

amplo, sendo geralmente utilizados em hospitais para tratar infecções severas e 

polimicrobianas. Em um paciente com meningite por Acinetobacter baumannii, o 

carbapenêmico de escolha para o tratamento com menor risco de convulsão, considerando a 

prática clínica no Brasil, é o 

A) meropenem.  

B) ertapenem. 

C) imipenem. 

D) doripenem. 

 

48. A hidrólise do anel β-lactâmico, seja por hidrólise enzimática com β-lactamase ou por ácidos, 

destrói a atividade antimicrobiana do fármaco β-lactâmico. Dessa forma, foram desenvolvidos 

inibidores que se ligam às β-lactamases e as inativam, protegendo, assim, os antimicrobianos 

que normalmente seriam substratos dessas enzimas. Considere o gráfico abaixo, sobre o 

crescimento in vitro de uma determinada cepa bacteriana sensível a um determinado 

antimicrobiano.  

 

Diante da análise das curvas de crescimento bacterianas, o antimicrobiano em associação 

com o inibidor de β-lactam é o agente 

A) 4. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 1. 
 

49. O metabolismo pré-sistêmico no fígado ou na parede intestinal reduz a biodisponibilidade de 

diversos fármacos quando são administrados por via oral. Assim, é necessária uma dose 

muito maior do fármaco quando administrado oralmente do que por via parental.  Dessa forma, 

o metabolismo de primeira passagem é  

A) intenso na administração sublingual de cetorolaco.  

B) moderado na administração transdérmica de fentanil.  

C) nulo na administração retal de morfina.  

D) pronunciado na administração oral de verapamil.  
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50. O manejo da terapia medicamentosa seria bem mais fácil se a mesma dose de fármaco 

produzisse sempre a mesma resposta terapêutica. Entretanto, a variabilidade inter e 

intraindividual, muitas vezes, influencia essa resposta. Por isso, é necessário que os 

farmacêuticos estejam atentos aos aspectos que podem causar essa variação para a 

monitorização segura e efetiva dos pacientes. Essa variabilidade é evidenciada com a 

utilização de 

A) piperosal que apresenta menor sensibilidade em pacientes com hipotiroi dismo. 

B) lítio que apresenta menor tempo de meia vida em pacientes idosos.  

C) furosemida que apresenta maior sensibilidade em pacientes com síndrome nefrótica.  

D) gentamicina que apresenta maior tempo de meia vida em recém -nascidos prematuros.  

 

51. Na velhice, ocorre um declínio da capacidade funcional dos principais sistemas orgânicos que 

pode impactar diretamente nas farmacoterapias. Nessa etapa da vida, alguns medicamentos 

apresentam maiores riscos, sendo denominados de Medicamentos Potencialmente 

Inapropriados (MPI) para idosos. Algumas pesquisas buscaram sistematizar os MPI como 

forma de auxiliar na prescrição racional para idosos. Uma dessas ferramentas é conhecida 

como 

A) Critério de Beers.  

B) Algoritmo de Naranjo. 

C) Critério de Hartwig. 

D) Algoritmo de Lasagna. 

 

52. O leite materno é fundamental para a saúde da criança. Contudo, há ocasiões em que deve 

ser avaliado o risco/benefício da terapia medicamentosa na mãe que amamenta. Sobre a 

passagem do medicamento do sangue para o leite materno, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 
Moléculas de alto peso molecular e baixa lipofilia tendem a ter maior passagem do 
sangue para o leite materno. 

II 
Fármacos com elevada taxa de ligação a proteínas plasmáticas, mesmo com baixo 
tempo de meia vida, tendem à elevada excreção no leite materno.  

III 
O fator determinante para a quantidade de fármaco no leite materno é sua 
biodisponibilidade plasmática. 

IV 
Há uma tendência de que o pico sérico do fármaco coincida com o pico de 
concentração no leite materno. 

 

Das afirmativas, estão corretas 

A) I e II. 

B) III e IV. 

C) II e III. 

D) I e IV. 

 

53. O captopril pertence à classe dos inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA) e 

são considerados fármacos de primeira linha no tratamento da hipertensão. Entre as reações 

adversas do captopril, uma se destaca pela sua elevada ocorrência. A manifestação dessa 

frequente reação adversa se dá por meio 

A) da tosse relacionada ao acúmulo de bradicinina no pulmão.  

B) do prurido devido à maior produção de histamina circulante.  

C) da oligúria associada à vasoconstricção da arteríola eferente do néfron.  

D) da náusea devido a menor concentração de angiotensina I no corpo.  
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54. Os betabloqueadores (BB) adrenérgicos são fármacos amplamente indicados como terapia 

anti-hipertensiva em pacientes com insuficiência cardíaca. Alguns representantes dessa 

classe apresentam diferentes afinidades com os receptores adrenérgicos, podendo ser 

classificados como cardiosseletivos, não seletivos e com ação vaso dilatadora. Em relação 

aos diferentes BB e sua ação nos receptores,  

A) o atenolol tem ação vasodilatadora devido à sua ação agonista alfa-2 periférica. 

B) o caverdilol tem ação vasodilatadora devido ao seu antagonismo alfa-1 periférico.  

C) o metoprolol tem ação cardiosseletiva porque bloqueia os receptores beta-2. 

D) o pindolol tem ação cardiosseletiva porque bloqueia, de forma específica, os receptores 
beta-1. 

 
55. Os anti-inflamatórios não-esteroidais (AINES) agem inibindo a cicloxigenase (COX), enzima 

associada à inflamação e a outras funções, como agregação plaquetária, perfusão renal e 

produção de muco estomacal. Os coxibes fazem parte do grupo de AINES e têm um relevante 

risco cardiovascular. Esse risco é associado à inibição de  

A) COX-2 na superfície da plaqueta e menor produção de tromboxano A2.  

B) COX-1 na superfície da plaqueta e menor produção de tromboxano A2.  

C) COX-2 no endotélio vascular e menor produção de prostaglandina I2.  

D) COX-1 no endotélio vascular e menor produção de prostaglandina  I2. 

 
 


