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202 – Atenção Hospitalar – Farmácia   
 

INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 
confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 50 questões objetivas e 2 questões discursivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre 
na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas 
aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. 

Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não 
ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. As questões discursivas deverão ser resolvidas no caderno de provas e transcrita NA ÍNTEGRA para a folha 
de versão definitiva, com caneta preta. 
Serão consideradas para correção apenas as respostas que constem na folha de versão definitiva. 

9. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo 
detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE 
dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado 
também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será 
permitido quando indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, 
réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação 
médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 4.3.5 do Edital. 

h) Emprestar materiais para realização das provas. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo. 

 

10. A duração da prova é de 5 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões, a transcrição das 
respostas para o cartão-resposta e transcrição na folha de versão definitiva. 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova, o cartão-resposta e a folha de versão definitiva. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 5 HORAS 

 
 
 
 
 
 

Conteúdo Geral 

 
 
 
 
 
 

Conhecimentos 
Específicos  

 
 
 
 
 

Discursivas  
 

  ...............................................................................................................................................................................................................................  
 

RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 44 - 49 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 
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CONTEÚDO GERAL 
 

 
01 - O Sistema Único de Saúde (SUS) é orientado por um conjunto de princípios e diretrizes válidos para todo o território 

nacional e parte de uma concepção ampla do direito à saúde e do papel do Estado na garantia desse direito. Em relação 
ao tema, assinale a alternativa que explicita corretamente um princípio ou diretriz do SUS. 

 

a) Universalidade: possuem direito de utilizar o SUS somente aqueles que contribuem com a Previdência Social. 
►b) Integralidade: as ações e serviços do SUS devem constituir um conjunto articulado e contínuo. 
c) Igualdade: todos receberão o mesmo tipo de cuidado no âmbito do SUS. 
d) Participação da comunidade: é permitido à comunidade somente fiscalizar a execução dos princípios e diretrizes do SUS. 
e) Descentralização: cabe às gestões municipais e estaduais legislar sobre as políticas federais conforme suas 

especificidades. 
 

 
02 - No Brasil, antes do estabelecimento do SUS, a assistência médica estatal surgiu vinculada à Previdência Social. Com 

base na história das políticas de saúde no Brasil, assinale a alternativa correta. 
 

a) O financiamento vinculado à Previdência Social permanece até hoje. 
b) Os Institutos de Aposentadorias e Pensões seguem o modelo de seguridade social inglês. 
c) A assistência médica estatal vinculada à Previdência Social no Brasil garantiu acesso a todos os brasileiros. 
►d) As primeiras formas de assistência médica estatal foram as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs). 
e) A assistência médica estatal vinculada à Previdência Social no Brasil foi responsável por uma assistência tanto individual 

quanto coletiva. 
 

 
03 - Durante a ditadura civil-militar ocorrida no Brasil, foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), como 

forma de configurar um sistema de atenção estatal à saúde caracterizado pela preponderância da lógica e do modelo 
previdenciário sobre o Ministério da Saúde, construído a partir da concentração de recursos na esfera da Previdência 
Social. Com base na história das políticas de saúde no Brasil, assinale a alternativa correta. 

 

a) Com a criação do INPS, os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) passaram a desfrutar de independência política 
e executiva. 

b) O INPS permitiu que cidadãos que não contribuíam para a Previdência Social obtivessem atenção à saúde de forma igual 
àqueles que contribuíam. 

►c) A partir da criação do INPS, passou a ser prioridade a contratação de serviços de terceiros e não a prestação de assistência 
médica por uma rede de serviços próprios. 

d) A cobertura destinada aos trabalhadores rurais existente nos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) deixou de 
existir com a criação do INPS. 

e) A forma de financiamento do INPS era voluntária, com o cidadão escolhendo participar ou não. 
 

 
04 - A ideia de acolhimento nos serviços de saúde já acumula farta experiência em diversos serviços de saúde do Sistema 

Único de Saúde (SUS), com acúmulos positivos e negativos. A respeito do assunto, é correto afirmar que o 
acolhimento: 

 

a) se constitui enquanto forma de triagem sob uma lógica biomédica, sem a necessidade de intervenção de toda a equipe de 
saúde. 

b) mantém o fluxo de entrada com agendamento de consultas para os médicos de todos os usuários que chegam ao serviço 
de saúde. 

c) procura garantir que todo usuário que chegue ao centro de saúde tenha o atendimento garantido. 
d) deve ser realizado pela própria comunidade no centro de saúde, para que se entendam enquanto sujeitos de sua própria 

saúde. 
►e) deve traduzir-se na abertura da unidade e na plasticidade do projeto de atenção prestado a determinado indivíduo ou 

coletivo. 
 

 
05 - Com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1990, iniciaram-se novos modos de gestão em saúde com o intuito 

de atender aos princípios e diretrizes estabelecidos para esse sistema de saúde que estava surgindo. Sobre 
descentralização, regionalização e participação social, assinale a alternativa correta. 

 

►a) Uma das possíveis causas de enfraquecimento da participação social no SUS foi o surgimento de formas não classistas 
de organização, mas articuladas a questões de gênero, ambientais e étnicas. 

b) A principal função da participação social é o controle dos órgãos gestores por meio da fiscalização dos gastos públicos, o 
que tem sido dificultado pela falta de capacitação técnica dos conselheiros de saúde. 

c) Devido ao contexto econômico-político na época de surgimento do SUS, observa-se uma tendência à descentralização 
fiscal e legislativa do Estado, ao mesmo tempo em que diminuem as funções dos governos municipais no SUS, o que 
possibilita sua sustentabilidade política e financeira. 

d) Mesmo com uma fragilidade do Estado em promover desenvolvimento e um enfoque regional, para garantir a 
descentralização da gestão do SUS, foram criadas diversas estratégias e instrumentos capazes de relacionar as 
necessidades de saúde às dinâmicas territoriais específicas. 

e) A regionalização ganha relevo na política nacional de saúde junto com a criação do SUS em 1990 e busca garantir 
autonomia de ações e serviços no espaço regional. 
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06 - A humanidade tem se preocupado com o processo saúde-doença e com formas de prevenção de doenças e de 
promoção da saúde desde tempos longínquos, sendo que a forma como se entende esse processo e, 
consequentemente, a forma como se intervém sobre ele têm mudado ao longo do tempo, de acordo com as mudanças 
sociais que ocorreram na história. Sobre promoção da saúde e prevenção de doenças, assinale a alternativa correta. 

 

a) O moderno conceito de promoção da saúde é uma reinterpretação do modelo de promoção da saúde de Leavell e Clark. 
b) De acordo com o modelo de Leavell e Clark, a promoção da saúde deve realizar ações de práticas educativas para 

mudança de comportamentos (alimentares, atividades físicas e outras). 
►c) Segundo o modelo da história natural das doenças, a promoção da saúde é um dos níveis da prevenção das doenças. 
d) Segundo a Carta de Ottawa, a promoção da saúde tem como objetivo reduzir fatores de risco relacionados aos agentes 

patogênicos e ao ambiente. 
e) As ações de promoção da saúde, segundo a Carta de Ottawa, devem se pautar por uma concepção holística e pautada 

na unicausalidade do processo saúde-doença. 
 

 
07 - A Estratégia Saúde da Família (ESF) surge como uma política nacional de saúde em um contexto rico de influências 

institucionais determinantes para que sua incorporação seja prioritária para o Estado brasileiro. Sobre a ESF, assinale 
a alternativa correta. 

 

a) Devido às necessidades candentes da população brasileira, a implantação da ESF acontece de forma rápida e replicando 
modelos internacionais de atenção à saúde. 

►b) A ESF foi implantada para organizar a atenção primária no Sistema Único de Saúde (SUS), assim como estruturar esse 
sistema público de saúde, através de um redirecionamento das prioridades de ação em saúde. 

c) Para garantir a expansão da ESF, foi criado o Piso de Atenção Básica (PAB), que permitiu a centralização financeira do 
sistema de saúde, com transferências regulares de recursos do âmbito federal para o estadual. 

d) Um dos problemas enfrentados com a implantação da ESF é que cada comunidade específica tem acarretado a criação 
de distintas ESF, diminuindo as possibilidades de planejamento e controle da Atenção Primária à Saúde (APS). 

e) O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) reúne profissionais das mais variadas categorias da saúde e se constitui 
enquanto primeira fase do processo de substituição do modelo médico centrado para o de equipe multiprofissional. 

 

 
08 - A partir do século XVIII, com a consolidação dos Estados, iniciou-se um processo de intervenção sobre a saúde-doença 

das populações como política de proteção contra riscos sociais e ambientais, muito mais do que como política de 
assistência, ou seja, a partir de uma compreensão da determinação social da saúde. Sobre os determinantes sociais 
na saúde, na doença e na intervenção, assinale a alternativa correta. 

 

a) O modelo do campo da saúde considera a influência de conjuntos de fatores de riscos: o patrimônio biológico; as condições 
sociais, econômicas e ambientais; e o comportamento em relação aos riscos. 

b) Uma das tendências do modelo de promoção da saúde é a ênfase nas mudanças comportamentais, na esfera dos 
indivíduos e nas regulações sociais orientadas a livrar as coletividades de riscos assumidos por indivíduos, com medidas 
educativas e legislativas, mostrando-se suficientes para enfrentar com efetividade alguns desses grandes problemas. 

c) Apesar de a promoção da saúde considerar como foco da ação sanitária os determinantes gerais sobre a saúde, ainda dá 
grande ênfase na resolução do cuidado conforme a história natural da doença, evidenciando a importância em garantir um 
cuidado tanto no período de pré-patogênese quanto no período de patogênese. 

►d) Um dos principais desafios dos modelos explicativos sobre a situação de saúde de uma população é o estabelecimento 
de uma hierarquia de determinações entre os fatores mais globais de natureza social, econômica e política e as mediações 
pelas quais esses fatores incidem sobre a situação de saúde de grupos e pessoas. 

e) O complexo de mediações dos determinantes sociais na saúde é o que permite entender a correlação constante entre os 
macroindicadores da riqueza de uma sociedade (como o Produto Interno Bruto) e os indicadores de saúde. 

 

 
09 - A Atenção Primária à Saúde (APS), como modelo de organização para sistemas de saúde, surgiu em 1978, em uma 

conferência realizada em Alma-Ata. Entretanto, diversas interpretações sobre o que seria uma APS surgiram desde 
então. Sobre o assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A Atenção Primária à Saúde Seletiva orienta-se a um número limitado de serviços de alto impacto para enfrentar 
alguns dos desafios de saúde mais prevalentes dos países em desenvolvimento. 

2. A Atenção Primária se refere, em geral, à porta de entrada do sistema de saúde e ao local para atenção contínua 
da saúde da maioria da população. 

3. A Atenção Primária à Saúde Ampliada é um primeiro nível amplo e integrado, que inclui elementos como 
participação comunitária e coordenação intersetorial e descansa em uma variedade de trabalhadores da saúde e 
praticantes das medicinas tradicionais. 

4. A Atenção Primária à Saúde e Direitos Humanos concebe a saúde como um direito humano e prioriza a 
necessidade de responder aos seus determinantes sociais e políticos mais amplos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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10 - A avaliação em saúde é considerada uma área muito jovem, com diferentes definições e classificações, mas que 
possuem questões-chave em comum e que são a base dessa área. Com base na literatura, é correto afirmar que a 
avaliação em saúde: 

 

►a) é considerada uma atividade de pesquisa. 
b) está preocupada com a criação de valores. 
c) reconhece apenas um ponto de vista no julgamento de valores. 
d) pode se abster da preocupação com a sua finalidade. 
e) é descritiva e não contribui para a tomada de decisões. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11 - “A seleção de medicamentos é um processo dinâmico, contínuo, multidisciplinar e participativo, que assegura ao 

hospital acesso aos medicamentos mais necessários, adotando critérios de eficácia, segurança, qualidade e custo” 
(Gomes e Reis, 2000). A respeito do assunto, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) A seleção de medicamentos tem como objetivo implantar políticas de utilização de medicamentos, com base em correta 
avaliação, seleção e emprego terapêutico no hospital. 

b) A seleção de medicamentos garante a segurança na prescrição e administração de medicamentos, reduzindo a incidência 
de reações adversas. 

►c) As meta-análises são indicadas como segunda fonte de informação, e as informações sobre segurança e eficácia devem 
ter importância prioritária, sendo obtidas através de ensaios clínicos. 

d) Padronização de medicamentos é a relação básica de medicamentos selecionados objetivando o atendimento médico-
hospitalar de acordo com suas necessidades. 

e) A meta da Comissão de Farmácia e Terapêutica deve estimular níveis econômicos, evitando gastos que resultam em 
elevação desnecessária do custo do tratamento sem contribuir com retorno à saúde dos pacientes. 

 
12 - A nutrição parenteral consiste na administração total ou parcial, por via intravenosa, dos nutrientes necessários à 

sobrevivência do paciente, em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar. Com relação à manipulação de nutrição 
parenteral na farmácia hospitalar, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. O suporte nutricional para a manutenção de tecidos e repleção da composição corporal deve incluir carboidratos, 
lipídios, aminoácidos, eletrólitos, minerais, oligoelementos e vitaminas. 

2. A manipulação da nutrição parenteral deve ser realizada em capela de fluxo laminar do tipo horizontal, classe 
1000, localizada em áreas de fácil limpeza, lisas e impermeáveis e com cantos arredondados. 

3. Os nutrientes que mais influenciam na osmolaridade de uma solução são os açúcares, sais inorgânicos que se 
dissociam em íons e os lipídios. 

4. O teor calórico, a osmolaridade e as condições do acesso do paciente são fatores que influenciam a escolha do 
acesso preferencial para a administração da nutrição parenteral, podendo ser por via central ou periférica. 

5. O transporte das soluções nutritivas parenterais deve ser feito em recipientes térmicos exclusivos, de modo a 
garantir que a temperatura se mantenha em torno de 2 a 20 ºC durante o tempo de transporte, que não deve 
ultrapassar 8 horas. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2, 3 e 5 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2, 4 e 5 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 

 
13 - “O farmacêutico hospitalar, como administrador de materiais, tem como objetivo principal prover os medicamentos 

e/ou produtos para a saúde no momento em que são requeridos, na quantidade necessária, com qualidade assegurada, 
ao menor custo possível” (Gomes e Reis, 2000). Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) 
as seguintes afirmativas: 

 

(   ) A média aritmética móvel é o método para previsão de estoques mais utilizado no meio hospitalar, permitindo 
orientar a previsão de consumo para o próximo período, por meio da média aritmética dos valores nos “n” últimos 
períodos. 

(   ) O estoque de segurança, ou estoque mínimo de cada item, varia de acordo com a classificação ABC, sendo que 
os itens da curva A podem apresentar um estoque de segurança maior, devido ao fato de serem de baixo custo. 

(   ) A inexigibilidade de licitação pode ser aplicada quando as propostas apresentadas consignarem preços 
manifestamente superiores aos do mercado, dentro das mesmas condições do edital. 

(   ) Lote econômico é aquele obtido quando o custo de aquisição e o custo de armazenagem estão mais próximos. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – V. 
b) V – V – F – F. 
c) F – V – F – F. 
d) F – V – V – F. 
►e) V – F – F – V. 
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14 - “A farmacoterapia baseada em evidências resulta da integração entre a melhor evidência disponível na literatura, a 
experiência clínica e as preocupações e expectativas do paciente” (Gomes e Reis, 2000). Sobre esse assunto, assinale 
a alternativa correta. 

 

a) Os estudos primários frequentemente utilizados por profissionais da saúde para avaliar a eficácia de um medicamento são 
os randomizados controlados, caso-controle, coortes e revisões sistemáticas. 

b) Os estudos caso-controle são estudos prospectivos, observacionais, conduzidos com grupos de indivíduos submetidos a 
critérios similares de inclusão e exclusão, sendo que nenhum destes vivenciou os outcomes esperados, mas poderão 
experimentá-los no futuro. 

c) Nos estudos coortes, um grupo de pacientes que tenha vivenciado outcomes de interesse é identificado e 
retrospectivamente pareado com pacientes que sejam tão similares quanto possível, mas que não tenham vivenciado os 
outcomes de interesse. São estudos não experimentais, observacionais. 

►d) As revisões sistemáticas avaliam a relevância e a qualidade de cada estudo pesquisado, utilizando critérios predefinidos 
e explícitos. Nessas revisões, os objetivos, métodos e outcomes comparáveis são quantificados para cada estudo 
selecionado. 

e) As meta-análises são revisões nas quais os estudos primários são identificados através de estratégias de pesquisa 
rigorosa, mas o foco da análise é descritivo e interpretativo, em vez de ser hipotético-dedutivo. 

 
15 - A Política Nacional de Medicamentos, como parte essencial da Política Nacional de Saúde, constitui um dos elementos 

fundamentais para a efetiva implementação de ações capazes de promover a melhoria das condições da assistência à 
saúde da população. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) A Política de Medicamentos visa garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a 
promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais. 

(   ) Integram o elenco dos medicamentos essenciais aqueles produtos considerados básicos e indispensáveis para 
atender a maioria dos problemas de saúde da população. 

(   ) Os produtos destinados a tratamento de doenças consideradas de caráter individual que, a despeito de atingir 
número reduzido de pessoas, requerem tratamento longo ou até permanente, com o uso de medicamentos de 
custos elevados, deverão ser adquiridos e distribuídos de forma descentralizada, ficando sob a responsabilidade 
do gestor estadual. 

(   ) Insumos básicos na atenção à saúde, tais como imunobiológicos e hemoderivados, devem ser objeto da Política 
Nacional de Medicamentos, pois participam na melhoria das condições de assistência à saúde. 

(   ) A Política Nacional de Medicamentos determina a obrigatoriedade da adoção da denominação genérica nas 
compras e licitações públicas de medicamentos realizadas pela Administração Pública. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – V – F – F – V. 
b) F – F – F – V – F. 
c) V – V – V – V – F. 
d) F – V – V – F – V. 
e) V – F – F – V – V. 

 
16 - Farmácia Clínica, Assistência Farmacêutica e Atenção Farmacêutica são temas que vêm sendo discutidos 

exaustivamente no Brasil, embora ainda haja muita divergência conceitual entre os próprios farmacêuticos. A respeito 
do assunto, assinale a alternativa correta. 

 

a) Atenção Farmacêutica é o processo de obtenção de uma lista acurada dos medicamentos em uso prévio pelos pacientes 
e posterior comparação com a lista de medicamentos em uso no momento atual. 

►b) Assistência Farmacêutica é um conjunto de ações desenvolvidas pelos farmacêuticos e outros profissionais de saúde, 
tendo o fármaco como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao uso racional. 

c) Atenção Farmacêutica é um grupo de atividades relacionadas com o medicamento que envolve o abastecimento, a 
conservação e o controle da qualidade, a segurança e a eficácia terapêutica, o acompanhamento e a avaliação da 
utilização, a obtenção e a difusão de informações e a educação permanente dos profissionais da saúde, do paciente e da 
comunidade, para assegurar o uso racional dos medicamentos. 

d) Atenção Farmacêutica é uma atividade realizada pelo farmacêutico com o objetivo de controlar a prescrição médica. 
e) Farmácia Clínica é uma especialidade das ciências da saúde que visa a aplicar os conhecimentos do farmacêutico para 

reduzir reações adversas a medicamentos. 
 
17 - A Portaria nº 2.616 de 1998, além de revogar a Portaria nº 930 de 1992, reafirmou a importância e ampliou as atribuições 

e competências da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) no hospital. É papel do farmacêutico na CCIH, 
EXCETO: 

 

a) promover a qualidade assistencial aos pacientes no que concerne à antibioticoterapia e à antibioticoprofilaxia, melhorando 
a atenção dispensada a esses pacientes. 

b) aconselhar a seleção e o uso apropriado de antissépticos, desinfetantes e esterilizantes. 
c) auditar periodicamente os equipamentos da área limpa, como a capela de fluxo laminar. 
►d) realizar a coleta de dados através da vigilância ativa nas enfermarias e Unidades de Terapia Intensiva com periodicidade 

variável. 
e) estimular a rotina de imunização dos indivíduos que trabalham em preparações dos produtos farmacêuticos. 
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18 - “Armazenar e estocar materiais é disponibilizá-los, de forma organizada e com conhecimentos técnicos, em uma área 
específica” (Sakai, Lima, Sousa, 2008). A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Segundo a Resolução de Diretoria Colegiada nº 50, de 21/02/2002 (ANVISA/MS), o tamanho da área de 
armazenamento de uma Central de Abastecimento Farmacêutico pode ser dimensionado em 2 metros quadrados 
para cada leito hospitalar. 

2. Os fatores que interferem na estabilidade dos medicamentos e que devem ser controlados no armazenamento são 
a temperatura, a iluminação e a ventilação. 

3. Para a organização dos medicamentos no setor de armazenamento e controle de sua validade, o melhor sistema 
a ser utilizado é o FIFO (First in, first out) – o primeiro que entra é o primeiro que sai. 

4. As substâncias inflamáveis devem ser armazenadas em instalações especialmente construídas, com ventilação e 
proteção contra incêndio, sendo ideal estarem em separado do prédio principal, para evitar risco de explosão. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
19 - O sistema de distribuição de medicamentos por dose unitária (SDMDU) vem cumprir os objetivos exigidos para um 

sistema racional de distribuição de medicamentos. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta. 
 

a) As embalagens de dose unitária contêm a quantidade do medicamento comercializada pela indústria, devendo a 
enfermagem prepará-la de acordo com a prescrição médica a um determinado paciente. 

b) No SDMDU, o farmacêutico deve receber a prescrição médica original ou sua transcrição pela enfermagem e validar os 
medicamentos prescritos antes que ocorra a dispensação desses medicamentos. 

►c) No SDMDU, o farmacêutico recebe a prescrição médica do paciente ou sua cópia direta, elabora o registro 
farmacoterapêutico do paciente, analisa as informações da prescrição, faz intervenções na terapêutica medicamentosa 
quando necessário e dispensa os medicamentos em embalagens de dose unitária. 

d) Nesse sistema, na unidade de enfermagem estarão estocados os medicamentos necessários para suprir a totalidade do 
tratamento do paciente, evitando-se assim que esse tratamento seja interrompido por possíveis faltas de medicamentos. 

e) As doses não administradas aos pacientes, no SDMDU, retornam à Farmácia e deverão ser descartadas, uma vez que 
foram preparadas conforme a prescrição de cada paciente. 

 
20 - “O uso da via parenteral de administração de medicamentos envolve a manipulação prévia de produtos farmacêuticos 

estéreis, sendo que a manutenção da condição de esterilidade é fator determinante para a segurança do paciente” 
(França, 2008). Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Na prática clínica, as preparações para administração intravenosa perfazem mais de 90% do universo de 
manipulações de uma central de manipulação de produtos estéreis. Por essa razão, elas são conhecidas como 
centrais de misturas intravenosas. 

(   ) As áreas dedicadas à preparação, ao controle e à dispensação da terapia parenteral prescrita devem ser 
classificadas em função do número estatisticamente permissível de partículas viáveis por pé cúbico de ar, 
podendo ser das classes 100, 1.000 e 10.000, que correspondem, respectivamente, a 100, 1.000 e 10.000 partículas 
em suspensão por pé cúbico de ar, com tamanhos iguais ou maiores que 0,5 micrômetros. 

(   ) Na administração intravenosa infusão contínua, o paciente recebe a solução injetável com medicamentos ou 
eletrólitos adicionados, por curtos períodos de tempo, seguidos de períodos sem infusão. 

(   ) A criação de uma central de misturas intravenosas, ao mesmo tempo que eleva a segurança dos medicamentos 
administrados ao paciente, disponibiliza a equipe de enfermagem para se dedicar à assistência ao paciente. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – F. 
b) F – V – F – V. 
c) F – V – V – F. 
d) V – V – F – V. 
►e) V – F – F – V. 

 
21 - “O grande desafio das instituições de saúde é aplicar os limitados recursos de forma a obter o melhor retorno para a 

população assistida em relação ao acesso e qualidade dos serviços oferecidos” (Takahashi e Ribeiro, 2008). Sobre a 
aquisição de medicamentos e materiais para a saúde, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) A licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa 
para o contrato de seu interesse, visando proporcionar iguais oportunidades aos que desejam contratar com o poder 
público. 

b) O farmacêutico hospitalar deve solicitar à Comissão Permanente de Licitação a inclusão de instruções particulares no 
edital para a aquisição de produtos farmacêuticos. 

►c) A modalidade da licitação é fixada pelo montante financeiro destinado à licitação, sendo que as faixas com valores de 
aquisição para cada modalidade são definidas pelo setor administrativo do hospital. 

d) A aquisição em hospitais privados pode ser feita por meio de pesquisas de preços, contrato de fornecimento com 
fornecedores previamente selecionados ou adotando-se normas particulares estabelecidas pela instituição. 

e) Quando as propostas apresentadas em um processo de compra consignarem preços manifestamente superiores aos do 
mercado, dentro das mesmas condições do edital de licitação, a licitação está dispensada. 
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22 - A Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 220, de 21/09/2004, aprova o Regulamento Técnico de Funcionamento 
dos Serviços de Terapia Antineoplásica. Com base nessa RDC, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A manipulação da terapia antineoplásica deve ser realizada em Farmácia com capacidade para a preparação de 
medicamentos para terapia antineoplásica, em cabine de segurança biológica (CSB) classe II B1, que deve ser 
instalada seguindo as orientações contidas na RDC/ANVISA nº 50, de 21/02/2002. 

2. Todas as superfícies de trabalho, inclusive as internas da cabine de segurança biológica, devem ser limpas e 
desinfetadas antes e depois de cada sessão de preparação, com produtos regularizados junto à ANVISA/MS, de 
acordo com a legislação vigente. 

3. A CSB deve estar em funcionamento no mínimo por 30 minutos antes do início do trabalho de manipulação e 
permanecer ligada indefinidamente após a conclusão do trabalho. Qualquer interrupção do funcionamento da CSB 
implica a paralisação imediata das atividades de manipulação dos medicamentos da terapia antineoplásica. 

4. Deve ser efetuado o registro do número sequencial de controle de cada um dos produtos utilizados na 
manipulação dos medicamentos da TA, indicando os seus fabricantes. Antes do processo de desinfecção para 
entrada na área de manipulação, os produtos devem ser inspecionados visualmente, para se verificar a sua 
integridade física, a ausência de partículas e as informações dos rótulos de cada unidade do lote. 

5. Durante o processo de manipulação, deve ser usado um par de luvas estéreis, trocado a cada hora ou sempre que 
sua integridade estiver comprometida. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 3 e 5 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 4 e 5 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 3, 4 e 5 são verdadeiras. 

 
23 - A farmacocinética determina as concentrações sanguíneas atingidas para um regime de dose prescrito. Geralmente, 

assume-se que a concentração sanguínea do fármaco é reflexo de sua concentração no sítio receptor, o que determina 
a intensidade do efeito. Considerando os princípios da farmacocinética, assinale a alternativa correta. 

 

►a) A expressão “homogeneidade cinética” descreve a relação previsível da concentração do fármaco no plasma e no sítio 
receptor. 

b) No modelo cinético do tipo monocompartimental, o organismo é simplificado a um bloco único, em que se avalia 
principalmente o ganho da dose anteriormente administrada. 

c) No modelo cinético do tipo bicompartimental, admite-se que a distribuição do fármaco seja “instantânea”. Nessas 
condições, a curva de decaimento exponencial é simplificada a uma reta. 

d) O tempo de meia-vida beta é o tempo requerido para que a dose do medicamento se reduza a 50%. 
e) No modelo bicompartimental, o organismo é representado por dois blocos, em que se avalia principalmente a distribuição 

do fármaco no sangue (compartimento periférico) para os tecidos (compartimento central). 
 
24 - A hipertensão arterial é definida como uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis pressóricos 

≥ 140/90 mmHg de maneira sustentada. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A hipertensão mascarada é caracterizada por valores pressóricos anormais no consultório, porém com valores 
considerados normais pelo MAPA (monitorização ambulatorial da pressão arterial) ou MRPA (monitorização 
residencial da pressão arterial). 

2. Pacientes diabéticos e hipertensos apresentam alto risco cardiovascular, independentemente dos valores 
pressóricos. 

3. Pacientes com hipertensão estágio 1 sem fatores de risco adicionais apresentam risco cardiovascular baixo. 
4. O sexo masculino representa um fator de risco cardiovascular na avaliação do risco adicional no hipertenso. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
►e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
25 - A monitorização residencial da pressão arterial (MRPA) é o método destinado a fazer os registros da pressão arterial 

por longo período, fora do ambiente do consultório. Sua característica fundamental é obedecer a um protocolo 
previamente estabelecido e normatizado. O farmacêutico pode, dentro de suas atribuições clínicas, solicitar ao 
paciente a realização da MRPA quando indicado. De acordo com a 4ª Diretriz de Monitorização Residencial da Pressão 
Ambulatorial (2018), assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) Dentre as indicações da MRPA, destacam-se: verificação da eficácia do tratamento anti-hipertensivo e identificação de 
hipertensão mascarada e do efeito do avental branco. 

►b) Considera-se anormal a média da pressão arterial, obtida pela MRPA, ≥ 140/90 mmHg. 
c) A referida diretriz recomenda o seguinte protocolo para realização do exame: aferição da pressão arterial por no mínimo 

cinco dias, três medidas pela manhã e três ao entardecer/anoitecer, com intervalos de um minuto entre as medidas. 
d) A MRPA é superior à medida casual do consultório para avaliar o comportamento da pressão arterial. 
e) A possibilidade de erros na obtenção das medidas da pressão arterial e da indução de ansiedade em alguns pacientes 

são algumas das limitações da MRPA. 
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26 - A abordagem terapêutica da hipertensão arterial inclui medidas não farmacológicas e o uso de medicamentos anti-
hipertensivos, a fim de reduzir a pressão arterial, proteger órgãos-alvo e prevenir desfechos cardiovasculares e renais. 
Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Pacientes hipertensos estágios 1 e 2 com risco cardiovascular baixo e moderado e hipertensos estágio 3 
apresentam meta pressórica recomendada < 140/80 mmHg. 

(   ) Pacientes hipertensos estágios 1 e 2 com risco cardiovascular alto apresentam meta pressórica recomendada 
< 130/80 mmHg. 

(   ) Dentre as medidas não farmacológicas para o controle pressórico, destacam-se: redução de peso, diminuição do 
consumo de sódio e realização de exercícios aeróbicos. 

(   ) Antes da aferição da pressão arterial, é necessário que o profissional de saúde explique ao paciente o 
procedimento e deixe-o em repouso de 3 a 5 minutos. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – F. 
b) V – V – F – V. 
►c) F – V – V – V. 
d) F – F – V – V. 
e) V – V – F – F. 
 

 
27 - O tratamento da hipertensão arterial objetiva reduzir os valores pressóricos e a morbimortalidade cardiovascular. 

Dessa forma, a preferência inicial será dada aos medicamentos que possuem comprovação científica de redução de 
eventos cardiovasculares. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Diuréticos tiazídicos como a furosemida são indicados como primeira linha de tratamento para a hipertensão 
arterial. 

2. Inibidores da ECA (enzima conversora de angiotensina) apresentam benefício comprovado na redução de eventos 
cardiovasculares, fato que os configura como primeira linha de tratamento para hipertensão arterial. Dentre os 
principais exemplos dessa classe, destacam-se a losartana e a valsartana. 

3. Os bloqueadores de canais de cálcio não di-idropiridínicos, como anlodipino e nifedipino, possuem ação 
vasodilatadora, entretanto podem promover efeito bradicardizante e antiarrítmico. 

4. Os betabloqueadores promovem a diminuição do débito cardíaco e da secreção de renina. Como principais 
reações adversas dos medicamentos dessa classe, destacam-se: broncoespasmo, bradicardia e distúrbios na 
condução atrioventricular. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 

 
28 - O paciente A.C., caucasiano, sexo masculino, 62 anos, apresenta histórico médico de hipertensão, dislipidemia e 

diabetes. Em sua primeira consulta farmacêutica, apresenta pressão arterial de 145/95 mmHg (média das últimas duas 
aferições pressóricas de um total de três). O paciente possui prescrição médica de enalapril 10 mg 2x ao dia, 
hidroclorotiazida 25 mg 1x ao dia, metformina 850 mg 2x ao dia, ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg 1x ao dia e 
atorvastatina 40 mg 1x ao dia. Considerando o caso, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 
afirmativas: 

 

(   ) O paciente possui alto risco cardiovascular e encontra-se fora das metas terapêuticas recomendadas pela 
7ª diretriz brasileira de hipertensão arterial (< 130/80 mmHg). Sendo assim, o farmacêutico deve solicitar a 
monitorização residencial da pressão arterial para melhor avaliação. 

(   ) O paciente faz uso de medicamentos de primeira linha para hipertensão: inibidor da enzima conversora de 
angiotensina e diurético tiazídico. 

(   ) O paciente deve ser encaminhado ao médico para avaliar a indicação do carvedilol, medicamento betabloqueador 
que seria mais indicado para esse paciente devido ao efeito vasodilatador. 

(   ) O paciente está utilizando a dose máxima de enalapril. 
(   ) Pacientes diabéticos e hipertensos apresentam melhores respostas a diuréticos poupadores de potássio no que 

diz respeito ao controle pressórico. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – F – V – F. 
b) F – V – V – V – V. 
c) F – V – V – F – V. 
►d) V – V – F – F – F. 
e) V – F – F – V – V. 
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29 - Asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas em que muitas células e elementos celulares têm 
participação. Para melhorar o controle da doença, é importante identificar e reduzir a exposição a alérgenos e irritantes, 
bem como controlar os fatores capazes de intensificar os sintomas ou precipitar exacerbações. Entretanto, de acordo 
com o grau de controle da doença, terapias de manutenção são necessárias. Considerando o assunto, assinale a 
alternativa correta. 

 

a) Medicamentos beta-2 agonistas de ação longa são indicados na terapia de alívio. 
b) Medicamentos beta-2 agonistas de ação curta, como o salmeterol, são indicados para o tratamento de manutenção. 
►c) Os corticosteroides inalatórios são indicados na terapia de manutenção. 
d) Os antileucotrienos, como o montelucaste de sódio, são opções terapêuticas mais efetivas que os corticosteroides 

inalatórios e, portanto, devem ser preferíveis na terapia de manutenção. 
e) O salbutamol é um exemplo de beta-2 agonista de longa ação. 
 

 
30 - Segundo as diretrizes da sociedade brasileira de pneumologia e tisiologia para o manejo da asma (2012), o tratamento 

dessa condição clínica pode ser dividido em cinco etapas, e cada paciente deve ser alocado numa dessas etapas de 
acordo com o nível de controle e o tratamento atual. Considerando o assunto, assinale a alternativa correta sobre o 
manejo da asma para pacientes adultos. 

 

a) A etapa 1 consiste na utilização de corticosteroides inalatórios em baixa dose, por exemplo budesonida 200 mcg. 
►b) Pacientes presentes na etapa 4 do tratamento utilizam, de preferência, corticosteroides inalatórios de dose moderada em 

associação a beta-2 agonistas de longa ação, por exemplo fluticasona 500 mcg e salmeterol 50 mcg 1x ao dia. 
c) Pacientes presentes na etapa 2 em uso de corticosteroides inalatórios, mas que não apresentam controle, devem associar 

antileucotrienos à terapia atual, com anuência do prescritor. 
d) O formoterol, medicamento beta-2 agonista de longa ação, deve ser utilizado em monoterapia para pacientes presentes 

na etapa 2, considerando sua superioridade em relação ao salmeterol. 
e) A principal desvantagem dos inaladores pressurizados de cápsula é a impossibilidade de verificar se a dose foi realmente 

inalada pelo paciente. 
 

 
31 - As doenças cardiovasculares representam uma das maiores causas de mortalidade no Brasil e no mundo. Fatores de 

risco como obesidade, tabagismo, hipertensão arterial, dislipidemia e diabetes mellitus aumentam a prevalência 
dessas doenças. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta. 

 

a) Pacientes com doença arterial coronariana apresentam risco cardiovascular intermediário. 
b) O tratamento da dependência da nicotina não é recomendado para prevenção de doenças cardiovasculares. 
c) O exercício físico de intensidade leve a moderada confere benefício substancial quando realizado 100 minutos por semana. 
d) Hipolipemiantes como o ezetimibe são indicados como primeira opção medicamentosa na prevenção primária e secundária 

de eventos cardiovasculares. 
►e) Terapias com ácido acetilsalicílico em doses baixas (100 mg, por exemplo), estatinas e anti-hipertensivos são indicados 

na prevenção do infarto agudo do miocárdio. 
 

 
32 - A paciente J.S., negra, 66 anos, ex-tabagista, apresenta histórico médico de infarto agudo do miocárdio em agosto de 

2017, hipertensão arterial (diagnosticada há 5 anos) e dislipidemia (diagnosticada há 6 anos). Possui prescrição médica 
de sinvastatina 40 mg 1x ao dia (à noite), ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg 1x ao dia, enalapril 20 mg 2x ao dia, 
carvedilol 6,26 mg 2x ao dia e anlodipino 5 mg 1x ao dia. A paciente levou para a consulta farmacêutica seus resultados 
dos últimos exames laboratoriais, de dois meses atrás: colesterol total 290 mg/dL, triglicerídeos 350 mg/Dl e 
HDL 30 mg/dL. 

 

Com base no caso exposto, identifique as afirmativas abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F): 
 

(   ) O valor de LDL da paciente é de 190 mg/dL. 
(   ) A paciente apresenta risco cardiovascular muito alto e precisa atingir um valor de LDL inferior a 100 mg/dL. 
(   ) Os valores de triglicerídeos estão elevados, o que configura a necessidade de iniciar colestiramina em associação 

com estatina. 
(   ) A paciente possui indicação de estatinas de alta intensidade, como atorvastatina 40-80 mg. Entretanto, após o 

alcance das metas terapêuticas de LDL, a paciente poderá retornar à sinvastatina devido à sua efetividade 
comparável às estatinas de alta intensidade. 

(   ) Pacientes com doença arterial coronariana manifesta possuem indicação de estatinas independentemente dos 
resultados do perfil lipídico. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – V – F – V. 
►b) V – F – F – F – V. 
c) V – F – F – V – F. 
d) F – V – F – V – F. 
e) F – V – V – V – V. 
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33 - O diabetes mellitus do tipo 2 é um importante e crescente problema de saúde para todos os países, independentemente 
do seu grau de desenvolvimento. O controle da obesidade e intervenções em hipertensão arterial, dislipidemia e 
sedentarismo previnem o surgimento de diabetes tipo 2 e evitam doenças cardiovasculares. Com relação ao assunto, 
assinale a alternativa correta. 

 

►a) A metformina reduz a hemoglobina glicada em 1,5 a 2%, contribui para a redução do peso e diminuição de eventos 
cardiovasculares. 

b) A primeira linha de tratamento para o diabetes mellitus do tipo 2 é a metformina, medicamento pertencente à classe dos 
inibidores do DPP-IV. 

c) As sulfonilureias, como glibenclamida e gliclazida, são responsáveis por retardar a absorção de carboidratos. 
d) A sitagliptina é um inibidor de receptor de SGLT-2 responsável por dificultar a reabsorção de glicose no túbulo proximal 

renal. 
e) A exenatida é um medicamento antidiabético de uso oral associado a reduções significativas da hemoglobina glicada 

(acima de 2%). 
 

 
34 - Sobre o tratamento das dislipidemias, assinale a alternativa correta. 
 

a) A rosuvastatina 10 mg é considerada estatina de alta intensidade. 
b) Pacientes com triglicerídeos acima de 150 mg/dL devem receber terapia apropriada com fibratos, para redução do risco 

de pancreatite. 
►c) Pacientes adultos com risco cardiovascular intermediário apresentam meta de LDL inferior a 100 mg/dL. 
d) A fórmula de Friedewald para o cálculo do LDL não deve ser utilizada quando os níveis de triglicerídeos estão acima de 

500 mg/dL. 
e) As estatinas de alta potência, como, por exemplo, a sinvastatina 40 mg e a rosuvastatina 10 mg, são opções de escolha 

para se obter redução de LDL-c ≥ a 50% a partir dos níveis basais. 
 

 
35 - O paciente A.M., 55 anos, negro, apresenta histórico médico de diabetes mellitus do tipo 2 e dislipidemia. Possui 

prescrição médica de rosuvastatina 20 mg 1x ao dia, ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg e metformina 850 mg 2x ao 
dia. Em consulta farmacêutica, o paciente levou seu último exame de hemoglobina glicada (resultado = 8,6%), realizado 
no mês anterior. Considerando o caso descrito, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) O paciente faz uso de um medicamento de primeira linha para diabetes mellitus do tipo 2. 
b) O valor de hemoglobina glicada revela que o paciente não apresenta um bom controle glicêmico. 
c) O paciente deve ser questionado pelo farmacêutico quanto à adesão ao tratamento. 
►d) O valor de hemoglobina glicada pode se alterar caso o paciente faça uma dieta rigorosa um dia antes da realização do 

exame. Por esse motivo, faz-se necessário avaliar a glicemia de jejum concomitantemente. 
e) A Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda que a meta de hemoglobina glicada para pacientes diabéticos do tipo 2 

seja < 7%. 
 

 
36 - Com relação à terapia antimicrobiana, assinale a alternativa correta. 
 

►a) A azitromicina é um antimicrobiano pertencente à classe dos macrolídeos e possui cobertura contra Mycoplasma 
pneumoniae, Chlamydophila sp. e Mycobacterium avium. 

b) O medicamento ciprofloxacino, na dose de 500 mg 2x ao dia via endovenosa, é útil para o tratamento da endocardite, 
podendo ser utilizado isoladamente. 

c) A vancomicina endovenosa é a primeira linha de tratamento para infecções por Clostridium difficile. 
d) Amoxicilina + clavulanato possui maior espectro de ação em relação ao meropenem, por apresentar um inibidor de 

betalactamase em sua composição. 
e) A amoxicilina representa a primeira linha de tratamento para infecção do trato urinário em gestantes. 

 

 
37 - O paciente C.M.A., caucasiano, 60 anos, sem comorbidades prévias, foi admitido na enfermaria de um hospital de 

grande porte no dia 7 de setembro de 2018 por pneumonia bacteriana. O paciente não apresentava comorbidades 
associadas. O médico prescreveu ceftriaxona 2 g 1x ao dia via endovenosa e azitromicina 500 mg 1x ao dia via oral. 
No segundo dia de internamento, o farmacêutico verificou que sua creatinina sérica aumentou de 1,0 mg/dL para 
1,5 mg/dL. 

 

Com relação ao caso, assinale a alternativa correta. 
 

a) O farmacêutico deve sugerir ao médico redução da dose de ceftriaxona para 1g 1x ao dia, considerando o aumento 
considerável de creatinina, o que justifica ajuste de dose do antimicrobiano.  

b) O farmacêutico deve sugerir ao médico substituição de ceftriaxona por vancomicina, por se tratar de uma opção menos 
nefrotóxica. 

c) O farmacêutico deve sugerir ao médico suspensão da azitromicina, pois esse medicamento não é utilizado para tratar 
pneumonia bacteriana comunitária, somente de etiologia hospitalar. 

d) O farmacêutico deve sugerir substituição de ceftriaxona por meropenem, por se tratar de uma opção terapêutica de 
espectro semelhante, porém mais segura. 

►e) O farmacêutico não deve sugerir nenhuma modificação na terapia antimicrobiana, pois esses medicamentos são indicados 
para o tratamento de pneumonia bacteriana comunitária e não necessitam de ajuste de dose para função renal. 
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38 - O paciente A.C., negro, 39 anos, apresenta histórico médico de hipertensão e asma. Possui prescrição médica de 
losartana 50 mg 1x ao dia e formoterol 6 mcg / 200 mcg 2x ao dia. Entretanto, o paciente explicou ao farmacêutico que 
iniciou ontem, por conta própria, o uso do carvedilol 6,25 mg 2x ao dia, pois sua pressão não estava controlada. Sua 
mãe utiliza esse medicamento para hipertensão arterial, e o paciente pensou que poderia fazer-lhe bem. Com relação 
ao caso, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. O farmacêutico deve instruir o paciente de que carvedilol não pode ser administrado sem prescrição médica e 
alertá-lo dos riscos da automedicação. 

2. O paciente, por ser asmático, apresenta contraindicação de betabloqueador. Dessa forma, o farmacêutico deve 
orientar a suspensão imediata do medicamento, por conta do risco de broncoespasmo. 

3. O farmacêutico poderia solicitar ao paciente a monitorização residencial da pressão arterial (MRPA), para melhor 
avaliar os valores pressóricos. 

4. O paciente possui alto risco cardiovascular. Portanto sua meta de pressão arterial é < 140/90 mmHg. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
39 - A Organização Mundial da Saúde lançou em 2017 o Terceiro Desafio Global para a segurança do paciente, tendo como 

foco a: 
 

a) redução do risco associado a cirurgias com “Cirurgia segura salva vidas”. 
►b) “Medicação sem dano” causado pelo uso de medicamentos não seguros e erros de medicação. 
c) redução de infecções através de “Cuidado limpo é um cuidado mais seguro”. 
d) redução de erros através de “Comunicação segura reduz erros”. 
e) redução na troca de pacientes através de “Identificação correta assegura o cuidado”. 

 
40 - A respeito da “deprescrição”, considere os seguintes situações: 
 

1. Progressão de uma condição de saúde existente (demência, por exemplo). 
2. Paciente com um aumento do peso corporal. 
3. Necessidade de ajuste da função renal ou hepática. 
4. Paciente transferido da UTI para a Clínica Médica. 

 

A “deprescrição” está indicada para a(s) situação(ões): 
 

a) 2 apenas. 
b) 1 e 4 apenas. 
c) 2 e 3 apenas. 
►d) 1, 3 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 

 
41 - Existem muitas barreiras para que ocorra a deprescrição de medicamentos, tanto por parte do médico, quanto do 

paciente idoso e de seus familiares. A respeito do assunto, considere os seguintes fatores: 
 

1. Risco de ocorrer a abstinência pela falta do medicamento e pelo tempo de consulta limitado. 
2 Seguimento dos critérios estabelecidos nas Diretrizes Clínicas específicas para a doença que o paciente 

apresenta. 
3. Ensaios clínicos da doença com exclusão de pacientes com idade acima de 60 anos. 
4. Atendimento fragmentado entre os prescritos com informações incompletas sobre tolerância paciente aos 

fármacos. 
 

É/São fator(es) que provoca(m) essa indecisão: 
 

a) 2 apenas. 
b) 1 e 4 apenas. 
c) 2 e 3 apenas. 
d) 1, 3 e 4 apenas. 
►e) 1, 2, 3 e 4. 

 
42 - A redução nos erros envolvendo o uso de medicamentos é uma preocupação mundial. Segundo as organizações que 

trabalham com a segurança do paciente, existem alguns domínios de trabalho que são os responsáveis pelos 
problemas e necessitam ser corrigidos e acompanhados para assegurar a melhora desse quadro. São macroprocessos 
com relação ao erro do medicamento, EXCETO: 

 

a) profissionais de saúde. 
b) sistemas e práticas de medicação. 
c) medicamentos. 
d) pacientes e público. 
►e) comunicação. 

  



13/17 

 

43 - Neutropenia febril (NF) é uma das complicações mais frequentes e graves da quimioterapia antineoplásica, sendo uma 
das principais causas de morbidade e comprometimento da eficácia do tratamento, por exemplo, pelo atraso dos ciclos 
de tratamento. Profilaxia primária com G-CSF (fator estimulante de colônias de granulócitos) administrado 
imediatamente após o 1º ciclo de quimioterapia reduz o risco de NF em pacientes com tumores sólidos em: 

 

a) 70%. 
b) 60%. 
►c) 50%. 
d) 45%. 
e) 30%. 

 
44 - A profilaxia com G-CSF (fator estimulante de colônias de granulócitos) é recomendada para pacientes em todos os 

ciclos de tratamento com quimioterapia antineoplásica cujo protocolo representa risco de produzir NF no 
percentual de: 

 

a) 50%. 
b) 30%. 
►c) 20%. 
d) 15%. 
e) 10%. 

 
45 - Pacientes com diarreia e classificados como de alto risco, segundo critérios do índice MASCC (Multinational 

Association of Supportive Care in Cancer) para neutropenia febril, com pesquisa positiva para Clostridium difficile, 
devem ter associado ao seu tratamento o antimicrobiano: 

 

a) eritromicina. 
b) ampicilina. 
c) sulfametoxazol-trimetropim. 
►d) metronidazol. 
e) amoxicilina. 

 
46 - A quimioterapia antineoplásica induz náuseas e vômitos de acordo com o potencial emetogênico dos medicamentos 

utilizados no ciclo de tratamento, sendo um dos principais eventos adversos do tratamento. Dessa forma, os 
medicamentos são classificados de acordo com o seu poder emetogênico. Com relação ao assunto, identifique como 
verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Carboplatina, ifosfamida e metotrexato são de moderado poder emetogênico – 30 a 90%. 
(   ) Dacarbazina, mostarda nitrogenada e ciclofosfamida com antraciclina são de alto poder emetogênico – > 90%. 
(   ) Gencitabina, 5-fluorouracila e mitoxantrona são de baixo poder emetogênico – 10 a 30%. 
(   ) Irinotecano, oxaliplatina e taxanos são de baixo poder emetogênico – 10 a 30%. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – V. 
►b) F – V – V – F. 
c) V – F – V – V. 
d) F – V – F – V. 
e) V – F – V – F. 

 
47 - Acredita-se que os quimioterápicos antineoplásicos causam vômito, ativando os receptores de neurotransmissores 

localizados na zona de gatilho quimiorreceptora, no trato gastrointestinal e no centro do vômito. São 
neurotransmissores ligados ao vômito, EXCETO: 

 

a) dopamina e endorfina. 
b) histamina e serotonina. 
c) substância P e GABA. 
d) acetilcolina e dopamina. 
►e) noradrenalina e neurotensina. 

 
48 - Qual dos medicamentos descritos abaixo é capaz de bloquear múltiplos neurotransmissores e, dessa forma, realizar 

um controle mais efetivo da êmese e náuseas provocadas pelos antineoplásicos? 
 

►a) Olanzapina. 
b) Granisetrona. 
c) Polanosetrona. 
d) Dexametasona. 
e) Metoclopramida. 

 
49 - Segundo Garfindel (2013), neste século, os sistemas de saúde terão um grande impacto em decorrência de que 

acontecimentos, que serão conhecidos como “tsunami nos cuidados em saúde”? 
 

a) O grande número de medicamentos alvo-moleculares, com custos sem precedentes aos sistemas de saúde. 
►b) O aumento dos problemas de saúde pelo envelhecimento populacional, com impactos econômicos, sociais e na saúde. 
c) O impacto financeiro que as novas tecnologias em saúde têm gerado para os países em desenvolvimento. 
d) O avanço nas pesquisas médicas, que tem proporcionado melhor tratamento e custos triplicados a cada década. 
e) Os custos advindos da judicialização da saúde, cujos tratamentos propostos são autorizados de forma rápida.  
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50 - A população idosa está mais sujeita à polifarmácia assim como à presença de riscos significativos de eventos 
adversos, incapacidades, hospitalização e morte quando existe uma inadequação no uso dos medicamentos. São 
estapas do processo de deprescrever um medicamento, EXCETO: 

 

a) verificar todos os medicamentos em uso e as razões de cada um deles. 
b) considerar o risco global de danos induzidos pelos medicamentos. 
c) avaliar potencial de benefício x dano atual ou futuro e/ou potencial de sobrecarga. 
►d) priorizar a descontinuação daqueles com maior relação benefício-dano e maior probabilidade de reações adversas de 

abstinência ou síndromes de rebote da doença. 
e) implementar um regime de descontinuação e monitorar os pacientes de perto, para melhorar os resultados ou o início dos 

efeitos adversos. 
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O paciente A.S.G., caucasiano, 83 anos, ensino fundamental completo, possui diagnóstico médico de hipertensão arterial, 
dislipidemia e diabetes mellitus. O paciente foi encaminhado pelo médico de sua Unidade Básica de Saúde para a consulta 
farmacêutica devido a problemas de adesão ao tratamento. Em sua primeira consulta farmacêutica, o paciente esqueceu de trazer 
consigo a prescrição médica e os exames laboratoriais. Dessa forma, somente a pressão arterial foi aferida nessa consulta e 
orientações gerais sobre mudanças de estilo de vida e adesão foram realizadas pelo profissional. O farmacêutico solicitou ao 
paciente que voltasse no dia seguinte com a prescrição médica, todos os medicamentos em uso e os exames laboratoriais. 

No dia seguinte, o paciente compareceu à consulta farmacêutica de retorno com todos os itens solicitados. Na sacola trazida por 
ele havia os seguintes medicamentos: aspirina 100 mg, losartana 50 mg, metformina 850 mg e diclofenaco 50 mg, todos dentro do 
prazo de validade. Por sua vez, a prescrição mais recente do médico da família continha: losartana 50 mg 1x ao dia, metformina 850 
mg 2x ao dia, aspirina 100 mg 1x ao dia e atorvastatina 40 mg 1x ao dia. Ao investigar sobre a adesão, o farmacêutico percebeu 
que o paciente omitia doses de metformina e losartana, por acreditar que o diabetes e a pressão arterial estavam controlados, e 
relatou que não possuía dinheiro para comprar a atorvastatina. Com relação ao diclofenaco, o paciente relatou utilizar por conta 
própria quando sentia dores de cabeça, cerca de 2 a 3 vezes no mês. Além disso, relatou não fazer alguma restrição alimentar e 
que gostava muito de carne vermelha e pão branco. 

Mora com a esposa e toma os medicamentos sem assistência. 
Os resultados dos exames laboratoriais, realizados no mês anterior, são: colesterol total = 250 mg/dL; triglicerídeos = 230 mg/dL; 

HDL = 35 mg/dL; LDL = 169 mg/dL; hemoglobina glicada = 8,9%; glicemia de jejum = 170 mg/dL. A pressão arterial aferida na 
consulta de retorno foi de 150/95 mmHg (média das duas últimas medidas pressóricas de um total de três). 
 

Com relação a cada problema de saúde e a cada problema relacionado a medicamentos, quais condutas devem ser 
realizadas pelo farmacêutico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Questão Discursiva 01 
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Em 08/05/2018, paciente S.S.A, 49 anos, feminina, encaminhada da 
Unidade Básica de Saúde para internamento em hospital terciário, 
atendida na Unidade de Referência (UR) do CHC-UFPR por doença 
renal crônica (DRC) estádio clínico 4, com cálculos coraliformes há 
3 anos, com cateter duplo J bilateral, com trocas realizadas em janeiro, 
junho e agosto. #HMP: HIV+ desde 2015, hipertensão, DM-2 insulino-
dependente, dislipidemia, histórico de pielonefrite frequente. #HMA: 
entrada na UR por DRC agudizada, transferida para Centro de Terapia 
Semi-intensiva, onde é solicitada urocultura de emergência, que 
apresentou como resultado crescimento de Escherichia coli produtora 
de ISBL (beta-lactamase de espectro ampliado), com o seguinte 
resultado (S = gentamicina, amicacina, cefepima, meropenem; 
I = nitrofurantoína; R = cefalotina, sulfametropim, ceftriaxona, 
ciprofloxacino e norfloxacino). Nessa data, são prescritos para a 
paciente os seguintes medicamentos: hidroclorotiazida 25 mg/24h, 
enalapril 20 mg/24h, sinvastatina 40 mg/24h, omeprazol 40 mg/24h, 
paracetamol 750 mg q 8h. No dia 09/05/18, foi iniciado meropenem 
1g q 8h. O resultado do clearance de creatinina está descrito na tabela 
ao lado. 
 

Meropenem 

 
Dosagem: Insuficiência Renal: Adulto 
A dose deve ser reduzida em pacientes com clearance de creatinina inferior a 51 mL/min, como esquematizado abaixo: 

 

CrCl > 50 mL/minuto: Nenhum ajuste de dose é necessário. 
CrCl 26 a 50 mL/minuto: Administrar a dose recomendada com base na indicação a cada 12 horas. 
CrCl 10 a 25 mL/minuto: Administrar metade da dose recomendada com base na indicação a cada 12 horas. 
CrCl < 10 mL/minuto: Administrar metade da dose recomendada com base na indicação a cada 24 horas. 

 

Meropenem é eliminado através da hemodiálise e hemofiltração. Caso seja necessária a continuidade do tratamento com 
meropenem, recomenda-se que no final do procedimento de hemodiálise o tratamento efetivo seja reinstituído na dosagem 
adequada, baseada no tipo e gravidade da infecção. Não existe experiência com diálise peritoneal. 

 

(Fonte: <http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=6414882015&pIdAnexo=2751603>.) 
 

a) Analise a prescrição do meropenem como medicamento para tratamento da ITU (infecção do trato urinário). 

 

 

 

 

 

 
 

  

Questão Discursiva 02 

Informações sobre o resultado de exames da 
paciente 

 
Data Cr ClCr 

08/05 6,9 6 

09/05 4,6 10 

10/05 5,6 8 

11/05 3,4 15 

12/05 3,8 13 

13/05 3,5 15 

14/05 3,6 14 

15/05 3,2 16 

16/05 3,3 16 
Fonte: Sistema Informações Hospitalar. 
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b) Com relação aos medicamentos prescritos, esclareça seu ponto de vista sobre sua indicação, dose e posologia, e solicite 
inclusão/exclusão ou ajuste, caso necessário. 
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