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002. Prova objetiva

Programa de Residência  
Multiprofissional em Saúde – Farmácia

� Você recebeu sua folha de respostas, este caderno, contendo 60 questões objetivas, e o caderno de prova dissertativa.

� Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.

� Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum 
problema, informe ao fiscal da sala.

� Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.

� Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você 
escolheu.

� A duração das provas objetiva e dissertativa é de 4 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da 
folha de respostas e a transcrição do texto definitivo.

� Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 3 horas do início das provas.

� Ao sair, você entregará ao fiscal o caderno de prova dissertativa, a folha de respostas e este caderno, podendo levar 
apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.

� Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AguArde A ordem do fiscAl pArA Abrir este cAderno de questões.

29.11.2014
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ConheCimentos Gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 06.

Você se lembra do Hal 9000, o computador superinteli-
gente que Stanley Kubrick criou no filme 2001: Uma Odisseia 
no Espaço? Ele era amigo e companheiro do tripulante de 
uma nave espacial. A relação azedou quando Hal decidiu que 
sua missão era mais importante do que os desejos do tripu-
lante. No embate, Hal tenta assassinar o tripulante e tudo ter-
mina em tragédia quando, em ato desesperado, o tripulante 
desliga aos poucos o computador, que lamenta, suplica, se 
infantiliza e morre.

O cientista que ajudou Stanley Kubrick a criar Hal foi  
Irving Good, um matemático que pertencia ao grupo de cien-
tistas arrebanhados por Alan Turing (o pai da computação), 
em Bletchley Park, uma casa no interior da Inglaterra. Foi 
nessa casa que matemáticos, estatísticos e criptógrafos 
trabalharam durante a Segunda Guerra Mundial decifrando 
mensagens criptografadas dos alemães. Muitos acreditam 
que o sucesso desse time foi uma das razões para que alia-
dos fossem bem-sucedidos na invasão da Europa.

Na última década, a ideia de sistemas de computação 
mais poderosos que o cérebro humano volta à tona: hoje 
existem computadores capazes de vencer os melhores cé-
rebros humanos em jogos de xadrez. É assustador imaginar 
que uma máquina como essa pode ser a derradeira invenção 
do ser humano e que, após sua criação, poderemos passar a 
ser a segunda espécie mais inteligente no planeta. Será que 
nos tornaremos tão dependentes quanto os cachorros hoje 
dependem de nossas vontades e tecnologias? E, tudo isso, 
se essas máquinas acreditarem que vale a pena nos manter 
vivos.

(Fernando Reinach, O Estado de S.Paulo, 04.10.2014. Adaptado)

01. Lendo-se o primeiro parágrafo, conclui-se que

(A) Hal submete o tripulante a situações extremas de 
humilhação e subserviência, o que provoca a des-
truição da nave espacial.

(B) a relação entre Hal e o tripulante foi marcada por al-
tos e baixos, até chegar a um nível de compreensão 
e companheirismo.

(C) Hal disputa com o tripulante o controle da nave, mas 
hesita quando seu intento está prestes a se realizar.

(D) o tripulante assume o controle da situação e, com um 
gesto intempestivo, põe fim ao conflito e valida seu 
poder perante Hal.

(E) Hal não conseguiu esconder os traços de infantilida-
de, e o tripulante começa a descrer de seus superpo-
deres e inteligência.

02. O sucesso obtido pelo grupo de Alan Turing indicia o fato 
de que

(A) a tecnologia tem contribuído para uma cultura que 
opta, antes de tudo, pela busca de soluções de pro-
blemas.

(B) os cientistas estão sempre se empenhando em pes-
quisas voltadas para o aprimoramento da espécie 
humana.

(C) os matemáticos têm-se revelado os verdadeiros 
cientistas, pois, deve-se a eles o patamar tecnológi-
co da modernidade.

(D) a ciência tem suas virtudes, mas nem sempre se 
acredita que os cientistas aplicam-na a fins benéfi-
cos a todos.

(E) o objetivo de toda ciência, como a matemática, é pro-
mover pesquisas que conduzam todas as nações ao 
progresso.

03. Pode-se afirmar que o autor, Fernando Reinach,

(A) põe em xeque o papel da ciência e a capacidade dos 
cientistas em inventar objetos tecnológicos.

(B) expressa inquietação quanto à possibilidade de as 
máquinas questionarem a sobrevivência da espécie 
humana.

(C) lamenta o fato de os cientistas não conseguirem mais 
inventar máquinas tão potentes como o computador.

(D) acredita que os homens farão, em um futuro próxi-
mo, uma autocrítica em relação à dependência que 
têm das máquinas.

(E) alimenta a ideia de que a invenção das máquinas 
possa contribuir para melhores condições de vida no 
planeta.

04. Assinale a alternativa que substitui, correta e respectiva-
mente, de acordo com a norma-padrão, os termos des-
tacados em:

… Hal decidiu que sua missão era mais importante do 
que os desejos do tripulante.

O matemático pertencia ao grupo de cientistas arreba-
nhados por Alan Turing.

E, tudo isso, se essas máquinas acreditarem que vale a 
pena nos manter vivos.

(A) superava os desejos…/ instalava-se na equipe…/ 
suporem…

(B) excedia aos desejos…/ agregava-se na equipe…/ 
supõem…

(C) relevava-se nos desejos…/ integrava-se à equipe …/ 
suporão…

(D) prevalecia aos desejos …/ atrelava-se a equipe …/ 
supunham…

(E) suplantava os desejos…/ incorporava-se à equipe…/ 
supuserem…
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06. Assinale a alternativa em que as frases estão corretas, 
quanto à pontuação.

(A) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação, em Bletchley Park, decifraram mensa-
gens criptografadas pelos alemães./ Eles concebe-
ram sistemas de computação mais poderosos que 
o cérebro humano e, hoje, existem computadores 
capazes de vencer os melhores cérebros.

(B) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação, em Bletchley Park, decifraram mensa-
gens criptografadas pelos alemães./ Eles concebe-
ram, sistemas de computação, mais poderosos que 
o cérebro humano e hoje existem, computadores ca-
pazes de vencer os melhores cérebros.

(C) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação, em Bletchley Park, decifraram mensa-
gens, criptografadas pelos alemães./ Eles concebe-
ram, sistemas de computação mais poderosos que 
o cérebro humano, e hoje existem computadores, 
capazes de vencer os melhores cérebros.

(D) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação, em Bletchley Park, decifraram, mensa-
gens criptografadas, pelos alemães./ Eles concebe-
ram sistemas de computação, mais poderosos que 
o cérebro humano, e, hoje existem computadores 
capazes de vencer, os melhores cérebros.

(E) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação em Bletchley Park decifraram, mensa-
gens criptografadas pelos alemães./ Eles concebe-
ram, sistemas de computação mais poderosos, que 
o cérebro humano e hoje existem computadores, ca-
pazes de vencer, os melhores cérebros.

05. Assinale a alternativa correta quanto à concordância 
verbal.

(A) Empenharam-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógrafos 
e estatísticos./ Há computadores capazes de vencer 
os melhores cérebros humanos em jogos de xadrez./ 
Qual dos cientistas acreditaria que sua invenção 
contribuiria com a guerra?

(B) Empenhou-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógrafos 
e estatísticos./ Haverão computadores capazes de 
vencer os melhores cérebros humanos em jogos de 
xadrez./ Qual dos cientistas acreditariam que sua in-
venção contribuiria com a guerra?

(C) Empenhou-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógrafos 
e estatísticos./ Haviam computadores capazes de 
vencer os melhores cérebros humanos em jogos de 
xadrez./ Qual dos cientistas acreditariam que sua in-
venção contribuiria com a guerra?

(D) Empenharam-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógrafos 
e estatísticos./ Haveriam computadores capazes de 
vencer os melhores cérebros humanos em jogos de 
xadrez./ Qual dos cientistas acreditariam que sua in-
venção contribuiria com a guerra?

(E) Empenhou-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógra-
fos e estatísticos./ Havia computadores capazes de 
vencer os melhores cérebros humanos em jogos de 
xadrez./ Qual dos cientistas acreditaria que sua in-
venção contribuiria com a guerra?
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Leia a charge para responder à questão de número 10.

Australopithecus
robustus

Homo habilis Homo sapiens
neanderthalensis

Homo erectus Homo sapiens
sapiens

10. Assinale a alternativa compatível com os sentidos da fi-
gura.

(A) A espécie humana vem perdendo estatura e habili-
dades corporais.

(B) À medida que o homem evoluiu, o cérebro foi se ex-
pandindo ao longo das eras.

(C) As características físicas humanas não passaram 
por mudanças significativas.

(D) Andar e correr foram habilidades que determinaram 
a evolução do cérebro.

(E) Do homem primitivo à espécie atual, não se percebe 
sinal de evolução.

PoLítica de saúde

11. Uma diretriz prevista no artigo 198 da Constituição 
Federal do Brasil estabelece que as ações e serviços 
públicos de saúde devem ser organizados com a par-
ticipação da comunidade. Esta participação deve ser 
exercida por meio

(A) da Comissão Tripartite Nacional (usuários, funcioná-
rios e profissionais de saúde).

(B) dos Conselhos de Saúde nas esferas municipal,  
estadual e federal de governo.

(C) da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) nas esfe-
ras municipal e estadual.

(D) da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) formada 
por representantes do governo, dos trabalhadores e 
das comunidades municipais.

(E) dos Conselhos Regionais de Secretários Municipais 
de Saúde (CRESEMS).

Leia o trecho para responder às questões de números 07 a 09.

Com as tecnologias computadorizadas, o homem está 
se entregando cada vez mais à capacidade das máquinas 
de modificar seu pensamento. Identidades são vividas a par-
tir de máquinas. O humano se reafirma, pois, atrás de mou-
ses, teclados, luvas, na ponta de fios, cabos, há sempre um 
homem, com a sua energia natural, que se funde à energia 
das máquinas. O sangue tem o mesmo valor que a corrente 
elétrica.

(www.google.com.br)

07. Assinale a alternativa que completa, corretamente, quan-
to ao sentido do trecho e ao uso do acento indicativo da 
crase, o segmento frasal: Homens e máquinas …

(A) complementam-se e, afeitos à uma boa convivência, 
formam um conjunto inquestionável.

(B) interdependem-se, já que eles as criaram e, com fre-
quência, é à elas que eles recorrem sempre.

(C) convivem, desde longa data, razão pela qual elas 
prestarão serviços à todas as gerações futuras.

(D) encontram-se no aparato tecnológico, à saber: mou-
ses, teclados, cabos elétricos e fios.

(E) relacionam-se de tal forma que a energia vital huma-
na mescla-se à força da maquinaria elétrica.

08. As expressões destacadas no trecho estão, correta e res-
pectivamente, substituídas, sem prejuízo do sentido, em

(A) está se submetendo/ resistente

(B) está se subtraindo / atrelado

(C) está se sujeitando/ incorporado

(D) está se furtando/ imune

(E) está se voltando/ refratário

09. A conjunção pois, na quarta linha, pode ser substituída, 
sem alteração de sentido, por

(A) no entanto.

(B) portanto.

(C) porém.

(D) ainda assim.

(E) entretanto.
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14. Sobre a Atenção Básica no Brasil, pode-se afirmar que

(A) é um componente com função complementar no 
sistema de saúde, desenvolvendo a atividade de 
“triagem”, destinado ao atendimento curativo/assis-
tencial simples, de menor complexidade tecnológica.

(B) é um conjunto de ações destinadas a populações 
que não têm acesso à medicina de mercado, ofere-
cendo as ações clínicas mínimas e necessárias que 
permitem resolver de imediato a maioria dos proble-
mas de saúde.

(C) sua dinâmica e efetividade está centrada na atuação 
harmônica de uma equipe que se reveza, cada qual 
envolvido com a prática de sua especialidade, aten-
dendo a uma demanda identificada com as patologias 
de maior prevalência na região, previamente definida 
por um sistema centralizado.

(D) tem sua função básica centrada na facilitação do 
acesso a especialistas e hospitais públicos com 
vistas a atribuir maior qualidade no atendimento e, 
com isso, dar maior resolutividade ao sistema.

(E) deve ser entendida como um componente estratégi-
co na organização do SUS, um espaço de produção 
de mudanças de sistemas de saúde, e atua como 
elemento organizador e articulador do cuidado em 
saúde.

15. Entre as atribuições dos membros das equipes de Saúde 
da Família, podem-se citar:

1.   a participação no processo de territorialização e ma-
peamento da área de atuação da equipe;

2.   a manutenção atualizada do cadastramento de famí-
lias e dos indivíduos no sistema;

3.   a realização de busca ativa e notificação de doenças 
e agravos de notificação compulsória.

Assinale a alternativa que, corretamente, relaciona-se 
com essas atribuições.

(A) São todas restritas ao agente comunitário de saúde.

(B) Duas delas cabem exclusivamente ao profissional de 
enfermagem.

(C) São atribuições específicas, seguindo a ordem, 
respectivamente, do agente comunitário de saúde, 
do profissional de enfermagem e do médico.

(D) São comuns a todos os membros da equipe.

(E) O médico não participa de nenhuma dessas atri-
buições.

12. Segundo a Lei número 8.080/90, estão entre as competên-
cias das direções estadual e municipal do SUS – Sistema 
Único de Saúde, respectivamente, coordenar e executar 
ações e serviços de saúde. Dessa forma, cabe à direção 
municipal, entre outros, executar serviços de vigilâncias 
epidemiológica e sanitária, de alimentação e nutrição, de 
saneamento básico e de saúde do trabalhador. Desses 
serviços citados, o único que não é coordenado pela dire-
ção estadual do SUS é

(A) a vigilância epidemiológica.

(B) a vigilância sanitária.

(C) o saneamento básico.

(D) a saúde do trabalhador.

(E) a alimentação e nutrição.

13. Considere as cinco diretrizes centrais para orientar a 
ação das equipes que têm por tarefa produzir saúde:

1.   Acolhimento,que inaugura e sustenta processos de 
cuidar.

2.   Gestão Democrática das organizações de saúde, 
dos processos de trabalho e de formação, da clínica 
e da saúde coletiva.

3.   Clínica Ampliada, com ampliação de suas bases 
conceituais, para além da alopatia, incluindo práticas 
complementares; para além do biológico, incluindo 
as dimensões social e subjetiva; e para a ação inter-
disciplinar, com aposta no trabalho em equipe.

4.   Valorização do trabalho dos trabalhadores da saúde, 
sem a qual não se fará de forma sustentada a reforma 
sanitária de nosso país.

5.   Garantir os direitos dos usuários, na justa medida 
da produção corresponsabilizada do cuidado, que 
significa produção ativa de saúde entre os sujeitos, 
trabalhadores e equipes – usuários e sua rede sócio-
-familiar.

Essas diretrizes foram formuladas

(A) pela Política Nacional de Humanização (Humaniza 
– SUS).

(B) para melhorar em número e em qualidade os profis-
sionais que compõem as equipes do Programa de 
Saúde da Família (PSF), em todo o território nacional.

(C) para avaliar, quantitativamente, a eficácia do pro-
grama QualiSUS – Rede.

(D) visando ampliar a participação da comunidade na 
Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – 
RENASES.

(E) pela Política Nacional de Saúde e Segurança do  
Trabalhador, com o objetivo de humanizar as suas 
condições de trabalho.
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18. Os coeficientes de morbidade têm muita importância em 
vigilância de saúde e, sobre eles, pode-se afirmar que

(A) medem o percentual de pessoas portadoras de  
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) em 
uma população de doentes por várias causas.

(B) não se prestam para análises de frequências de  
doenças.

(C) utilizam como denominador, para estimar a força  
de uma doença, o número de óbitos, pela mesma 
doença, ocorridos no período de estudo.

(D) analisam o comportamento das doenças e dos agra-
vos à saúde em uma população exposta.

(E) embora úteis para estudos populacionais em geral, 
não são adequados para análises comparativas  
entre dois extratos de população.

19. Assinale a alternativa que se relaciona corretamente com 
a Portaria número 1.271/2014, que define a Lista Nacional 
de Notificação Compulsória.

(A) A vigilância sentinela é o modelo de vigilância restri-
ta aos serviços de atendimento de urgência e emer-
gência, incluindo os privados, a partir da suspeita de 
casos de doença infectocontagiosa.

(B) Notificação compulsória é a comunicação obrigatória 
e sempre imediata à autoridade de saúde, realizada 
pelos médicos, profissionais de saúde ou responsá-
veis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou 
privados, sobre a ocorrência de doença que tenha o 
diagnóstico confirmado.

(C) A comunicação de doença, agravo ou evento de saú-
de pública de notificação compulsória pode ser rea-
lizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão 
que deles tenha conhecimento.

(D) A notificação compulsória imediata deve ser realiza-
da pelo profissional de saúde ou responsável pelo 
serviço assistencial que prestar o primeiro atendi-
mento ao paciente, em até 8 (oito) horas desse aten-
dimento, pelo meio mais rápido disponível.

(E) A notificação compulsória deverá ser feita obrigato-
riamente ao Ministério da Saúde e, para não con-
gestionar o sistema, exclusivamente pelos meios 
eletrônicos disponíveis nas secretarias estaduais de 
saúde.

20. A vacina é aplicada em dose única, mas no Programa 
Nacional de Imunização (PNI) recomenda-se uma se-
gunda dose quando, após 6 meses, não se observar 
cicatriz no local da aplicação. Essa vacina é

(A)  contra a influenza.

(B) a tríplice viral.

(C) contra a hepatite B.

(D) a pneumocócica 23-valente.

(E) a BCG.

16. Em estudo desenvolvido em uma comunidade, obteve-
-se, entre outras informações relevantes, um valor de 80% 
para o índice de Swaroop-Uemura.

Sobre esse resultado, pode-se dizer que ele

(A) retrata uma comunidade com boas condições econô-
micas, sociais e de saúde.

(B) retrata uma comunidade com baixo índice de desen-
volvimento econômico e social.

(C) tem relação apenas com a situação de saúde que, 
no caso, revela-se precária.

(D) só terá validade quando analisado em associação 
com a taxa de mortalidade proporcional.

(E) apenas indica a boa situação da rede de saneamento 
básico que, nesse caso, atende quase a totalidade das 
residências.

17. Embora sejam inegáveis e representativos os avanços  
alcançados pelo SUS nos últimos anos, ainda é evidente a 
dificuldade em superar a intensa fragmentação das ações 
e serviços de saúde e qualificar a gestão do cuidado no 
contexto atual. Como estratégia para superar a fragmen-
tação da atenção e da gestão nas Regiões de Saúde e 
aperfeiçoar o funcionamento político-institucional do SUS, 
com vistas a assegurar ao usuário o conjunto de ações e 
serviços que necessita com efetividade e eficiência,  
estruturou-se um conjunto de serviços e equipamentos de 
saúde, num determinado território geográfico, responsá-
vel não apenas pela oferta de serviços, mas ocupando-se 
também de como estes estão se relacionando, asseguran-
do dessa forma que a ampliação da cobertu ra em saúde  
seja acompanhada de uma ampliação da comunicação 
entre os serviços, a fim de garantir a integralidade da 
atenção.

(Portaria número 4.279/2010. Adaptado)

Essa organização, utilizada como estratégia para o 
cuidado integral, tornou-se realidade com o nome de

(A) Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE).

(B) Redes de Atenção à Saúde (RAS).

(C) e-SUS Atenção Básica (AB).

(D) Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).

(E) Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na 
Atenção Básica (PMAQ-AB).
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24. Considere um teste de controle de qualidade para 2 lotes 
de ampolas (A e B) de 10 mL. Após diversas medições 
de volume, nas mesmas condições para os 2 lotes, foram 
obtidos os seguintes resultados:

Lote A Lote B

Volume médio 11,05 10,55

Desvio padrão 1,10 2,11

Com base nas informações apresentadas, é correto  
afirmar que

(A) o lote A é mais exato e tem coeficiente de variação 
de 10,045.

(B) o lote B é o mais preciso e tem coeficiente de varia-
ção de 0,200.

(C) os lotes A e B são igualmente precisos.

(D) o lote A é mais preciso e tem coeficiente de variação 
de 0,099.

(E) o lote B é mais exato e tem coeficiente de variação 
de 5,000.

25. Sobre a reação de síntese do ácido acetilsalicílico, a 
partir do ácido salicílico e do anidrido acético, conforme 
esquematizado na figura a seguir, é correto afirmar que 
se trata de uma reação de

(A) acilação do anel benzênico.

(B) substituição nucleofílica de um grupo presente no 
anel aromático.

(C) alquilação do anel benzênico que usa o ácido sulfúrico 
como grupo intermediário.

(D) obtenção do ácido sulfônico por substituição.

(E) esterificação do ácido salicílico por ataque nucleofílico 
do grupo OH fenólico.

ConheCimentos esPeCífiCos

21. A farmácia comunitária recebeu a prescrição de 1 frasco 
de 120 mL de fenoximetil penicilina em suspensão oral, 
contendo 4 800 000 unidades, para ser administrada a 
uma criança em doses de 1 colher de chá a cada 6 horas. 
Considerando que o frasco contém a quantidade exata 
para o tratamento, é correto afirmar que a concentração 
da penicilina (em unidades/dose) e o número total de dias 
de tratamento são:

(A) 100 000; 12 dias.

(B) 200 000; 6 dias.

(C) 240 000; 5 dias.

(D) 480 000; 3 dias.

(E) 1 000 000; 5 dias.

22. Uma das etapas de desenvolvimento de novos fármacos 
é a determinação do prazo de validade que depende, en-
tre outros fatores, da velocidade da reação de degrada-
ção desse novo fármaco. Considere um fármaco A, com 
dosagem de 100 mg, fabricado e armazenado dentro das 
condições adequadas, cuja potência será mantida com 
até 90% da concentração original e que apresenta uma 
reação de ordem zero, com constante de velocidade de 
reação de 0,2 mg/mês. O prazo de validade do fármaco 
A, em meses, deve ser

(A) 10.

(B) 20.

(C) 30.

(D) 40.

(E) 50.

23. A fórmula a seguir é indicada para a produção de 50  
supositórios infantis de glicerina.

Estearato de sódio 9 g
Glicerol  91 g

Dados: densidade específica do glicerol = 1,25

Considerando que a farmácia deseja produzir 100 supo-
sitórios, o volume de glicerol necessário, em mililitros, 
será:

(A) 72,8.

(B) 91,0.

(C) 125,0.

(D) 145,6.

(E) 182,0.
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28. A comunicação entre as células do organismo pode  
ocorrer de diversas formas, entre elas, por sinais quí-
micos usando um mediador (ou molécula sinalizadora),  
que pode ser de ação parácrina, endócrina ou sináptica. 
Moléculas sinalizadoras lipossolúveis e de natureza  
gasosa agem, de uma forma geral,

(A) atravessando diretamente a membrana citoplasmá-
tica e se ligando a receptores citoplasmáticos com 
sítio para regulação gênica.

(B) ligando-se a um receptor transmembrana, o que  
altera sua conformação espacial e libera o sítio de  
interação com a proteína G, ativa a adenilciclase que, 
por sua vez, produz AMP cíclico como mensageiro.

(C) ligando-se a um receptor transmembrana, o que 
altera sua conformação espacial e libera o sítio de 
interação com a proteína G, que ativa a fosfolipase 
que libera o inositol trifosfato que, por sua vez, abre 
os canais de cálcio, aumentando o Ca++ intracelular.

(D) ligando-se a um receptor transmembrana de ação 
catalítica, de modo que o receptor, ao sofrer transfor-
mação alostérica, adquire atividade enzimática.

(E) ligando-se a receptores que são proteínas perten-
centes ao complexo proteico de um canal iônico 
que, ao sofrer transformação alostérica, poderá ser 
aberto ou fechado, e o íon transportado pode ser um 
mensageiro celular.

29. O tecido epitelial de revestimento é composto por células 
fortemente aderidas, com escassa substância intercelu-
lar e avascularizado; é organizado sobre uma membrana 
basal com fibras colágenas, elásticas e reticulares. Exis-
tem vários tipos de tecidos epiteliais, classificados de 
acordo com a estrutura celular e a organização do tecido.

A imagem a seguir é um corte histológico de epitélio  
gástrico.

(http://slideplayer.es/slide/310726/)

Esse tipo de epitélio é classificado como

(A) simples pavimentoso.

(B) simples cúbico.

(C) simples cilíndrico.

(D) pseudoestratificado cilíndrico.

(E) estratificado cúbico.

26. As reações de titulação ácido-base são amplamente uti-
lizadas para a análise química de diferentes compostos. 
No entanto, para que essas análises sejam precisas,  
é fundamental que as soluções reagentes utilizadas  
estejam bem padronizadas, como é o caso da solução 
de hidróxido de sódio, que deverá ser padronizada pela 
titulação com uma solução de

(A) ácido clorídrico, que é um ácido forte, com a utiliza-
ção da fenolftaleína como indicador de viragem em 
pH 7,0.

(B) ácido sulfúrico, que é um ácido forte, com a utiliza-
ção de vermelho de metila como indicador de vira-
gem em pH 7,0.

(C) ácido acético, que é um ácido fraco, com a utilização 
de azul de bromotimol como indicador de viragem 
em pH 7,0.

(D) hidróxido de potássio, que é uma base forte, com a 
utilização de vermelho de metila como indicador de 
viragem em pH 9,0.

(E) hidrogenoftalato de potássio, que é um monoácido 
fraco, com a utilização da fenolftaleína como indica-
dor de viragem em pH 8,0-10,0.

27. As superfícies laterais das células epiteliais podem apre-
sentar diferentes especializações. Dentre elas, há uma 
que estabelece um ponto de contato intercelular que 
prende as células de vários tecidos, principalmente aque-
les sujeitos a estresse mecânico. O pênfigo é uma doença 
de pele em que o indivíduo produz anticorpos contra os 
componentes dessa estrutura, causando bolhas na pele 
do paciente. A estrutura referida é

(A) a microvilosidade.

(B) a interdigitação.

(C) o desmossoma.

(D) a zônula de oclusão.

(E) a zônula de adesão.
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32. Para serem ativadas, algumas enzimas requerem        ,  
que são íons inorgânicos como Fe+2, Mg+2. Outras  
requerem componentes químicos adicionais, chama-
dos                 , muitos deles derivados de vitaminas prove-
nientes da alimentação e, quando estão covalentemen-
te ligados à parte proteica da proteína, são chamados  
de                    . A enzima completa, cataliticamente ativa 
e unida a esses compostos, é chamada de                     .

Os termos que completam, correta e respectivamente, os 
espaços assinalados, são:

(A) coenzimas … cofatores … apoenzimas … apopro-
teína

(B) cofatores … coenzimas … grupos prostéticos …  
holoenzima

(C) cofatores … cofatores … grupos prostéticos …  
apoenzima

(D) holoenzimas … coenzimas … apoenzimas … grupo 
prostético

(E) apoenzimas … holoenzimas … cofatores … apopro-
teína

33. Uma dieta alimentar muito famosa e empregada em 
diver sos países se baseia na restrição quase que com-
pleta da ingestão de alimentos à base de carboidratos, 
resumindo-se apenas a alguma quantidade desses  
nutrientes naturalmente presentes nos derivados lácteos 
e também nas carnes magras. Do ponto de vista metabó-
lico, a eficiência dessa dieta na perda de peso pode ser 
explicada, pois o organismo precisará realizar

(A) intensa glicogenólise, promovendo a oxidação 
meta bólica da glicose com gasto de 2 grupos fos-
fato de alta energia na forma de ATP, e duas molé-
culas de NAD que serão necessárias para receber 
os elétrons.

(B) biossíntese de glicogênio como forma de energia 
para o cérebro e demais órgãos vitais, reação esta 
que utiliza como substrato a UDP-glicose, e que  
demanda um acentuado gasto energético.

(C) fixação do CO2 em 3-fosfoglicerato, posteriormente 
convertido em gliceraldeído-3-fosfato e diidroxiace-
tona fosfato, o que explica o hálito acético frequen-
temente relacionado a quem faz esse tipo de dieta.

(D) gliconeogênese, que necessita de desvios para  
algumas vias da glicólise irreversíveis in vivo, des-
vios esses que demandam o gasto de 4 ATP, 2 GTP 
e 2 NADH para cada duas moléculas de piruvato.

(E) respiração celular nas mitocôndrias, pelo mecanis-
mo de fosforilação oxidativa, que leva à redução do 
O2 a H2O, com elétrons doados pelo NADH e FADH2.

30. A esteatose é uma degeneração celular gordurosa rela-
cionada ao acúmulo anormal de lipídeos no interior de 
células parenquimatosas. Sendo o fígado um órgão dire-
tamente relacionado com o metabolismo lipídico, se uma 
das etapas desse metabolismo for afetada, pode ocorrer 
o acúmulo dos triglicerídios.

Entre as causas e gênese da esteatose hepática, é correto 
afirmar que

(A) indivíduos com marasmo, pela falta de ingestão geral 
de nutrientes, estão mais predispostas a desenvol-
verem o fígado gorduroso.

(B) dietas à base de ingestão exclusiva de carboidra-
tos, com desbalanço proteico, como no caso de 
Kwashiorkor, não podem desenvolver esteatose.

(C) a ingestão excessiva de álcool pode levar a esteatose 
por diversos mecanismos; entre eles, pela produção 
de acetoaldeídos, que reduzem a função mitocon-
drial de oxidação de ácidos graxos e a produção de 
proteínas.

(D) a adrenalina diminui a oxidação dos ácidos graxos 
no fígado, resultando em melhor esterificação dos 
triglicerídios, o que provoca seu acúmulo dentro da 
célula.

(E) indivíduos com diabetes descompensada têm menor 
absorção de carboidratos e, dessa forma, menor sín-
tese de triglicerídeos no fígado e menor lipólise, não 
se constituindo, dessa forma, grupo de risco para  
esteatose hepática.

31. Uma dona de casa estava cortando legumes para o 
jantar quando, por distração, cortou seu dedo que logo 
começou a sangrar. Notou que o sangramento demorou 
a cessar, mesmo com a compressão do local e uso de 
gelo. Ao procurar um médico, relatou que isso nunca  
tinha acontecido e, por indicação, realizou vários “exames 
de sangue”. Curiosa, abriu os resultados comparando-os 
com os valores de referência e só encontrou um resul-
tado alterado: o “tempo de sangramento”, que estava  
aumentado.

Exames realizados: hemograma completo, tempo de trom-
bina (TT), tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA), 
tempo de trombina (TT), tempo de sangramento (TS).

Considerando as informações apresentadas, é correto 
afirmar que a paciente provavelmente sofre de

(A) plaquetopenia ou histórico de uso de AAS ou AINES.

(B) hemofilia resultante da deficiência do fator VIII, ou 
hemofilia A.

(C) hemofilia resultante da deficiência do fator IX, ou  
hemofilia B.

(D) doença de von Willebrand, resultante da falta ou  
alteração do fator VW.

(E) deficiência do fator X ou afibrinogenemia.
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35. A tuberculose, causada por Mycobacterium tuberculosis, 
continua sendo um importante problema de saúde  
pública no Brasil. Sobre a bactéria e a doença, é correto 
afirmar que

(A) a micobatéria é um bacilo Gram-positivo que se cora 
adequadamente pelo método de Ziehl Neelsen, prin-
cipalmente em função da grande quantidade de áci-
dos micólicos presentes em sua parede celular.

(B) o diagnóstico confirmatório deve ser feito pela rea-
ção de Mantoux ou teste do PPD, que consiste na 
injeção intradérmica de tuberculina e é considerado 
positivo quando o endurecimento do local injetado 
for superior a 5 mm de diâmetro.

(C) a Mycobacterium tuberculosis, em virtude de suas 
exigências nutricionais, não pode ser cultivada em 
meios de cultura, o que dificulta muito o isolamento e 
a identificação do agente etiológico.

(D) é restrita aos pulmões e não pode ocorrer em outros 
tecidos; produz inflamação pulmonar crônica com  
tosse produtiva, que é também o principal mecanismo 
de disseminação da doença para novos hospedeiros.

(E) a lesão tecidual é preferivelmente provocada pela 
resposta imune do hospedeiro contra o bacilo em 
vez da virulência bacteriana propriamente dita, e 
pode levar à formação de granulomas e necrose.

36. Entre os mecanismos de imunidade inata ou inespecí-
fica, há a morte extracelular, direcionada especialmente 
para vírus e outros parasitas intracelulares. Esse tipo  
de mecanismo é realizado essencialmente pela célula 
denominada

(A) Natural killer (NK).

(B) Neutrófilo.

(C) Eosinófilo.

(D) Linfócito T.

(E) Linfócito B.

34. De acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria 
de Vigilância em Saúde – MS, no 23, de 2014, em 2014, o 
Brasil começou a adotar a nova classificação de casos de 
dengue da Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo 
atualmente classificados como dengue, dengue com  
sinais de alarme e dengue grave. (...)

Os casos graves de dengue estão relacionados princi-
palmente à

(A) viremia primária, com intensa lise celular e migração 
para o sistema nervoso, onde pode causar encefa-
lite.

(B) produção de anticorpos não neutralizantes com  
captação do vírus nos macrófagos, induzindo ativa-
ção das células T de memória e intensa reação infla-
matória, que resulta no enfraquecimento e ruptura da 
rede celular, levando à hemorragia e ao choque.

(C) infecção das vias aéreas superiores com dissemina-
ção para linfonodos locais e viremia, com a possibi-
lidade de infecção de outros tecidos e aparecimento 
de exantema brando.

(D) replicação do vírus no local da infecção, seguido de 
viremia e disseminação dos vírus para os diferentes 
órgãos e tecidos, onde pode exercer o efeito citolítico 
direto, provocando lesões viscerais e hemorragia, 
que podem levar a óbito.

(E) produção de anticorpos neutralizantes e formação 
de imunocomplexos que se depositam nas articula-
ções e paredes dos vasos sanguíneos, promovendo 
dor, extensa ativação do sistema complemento,  
hemorragia e choque.
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39. O novo código de ética da profissão farmacêutica, apro-
vado pela Resolução no 596, de 2014, estabelece que

(A) é direito do farmacêutico publicar em seu nome, tra-
balho científico do qual não tenha participado ou atri-
buir-se autoria exclusiva de trabalhos, mesmo quando 
tenha havido a participação de subordinados.

(B) é direito do farmacêutico promover publicidade enga-
nosa ou abusiva.

(C) o farmacêutico deve prestar colaboração aos cole-
gas que dela necessitem, assegurando-lhes consi-
deração, apoio e solidariedade que reflitam a harmo-
nia e o prestígio da categoria.

(D) é dever do farmacêutico anunciar produtos farma-
cêuticos ou processos por quaisquer meios, mesmo 
que levem ao uso indevido e indiscriminado de medi-
camentos ou de produtos farmacêuticos.

(E) o farmacêutico deve empenhar-se em elevar e  
firmar seu próprio conceito, mesmo que para isso 
deva usar de recursos para diminuir o conceito dos 
demais profissionais.

40. A resolução Anvisa RDC no 44, de 2009, estabelece os 
critérios e condições mínimas para o cumprimento das 
Boas Práticas Farmacêuticas e da prestação de serviços 
farmacêuticos em farmácias e drogarias.

De acordo com essa resolução, é correto afirmar que

(A) é vedado ao farmacêutico realizar a perfuração do 
lóbulo auricular para a colocação de brincos.

(B) a atenção farmacêutica pode ser realizada no domi-
cílio do paciente, desde que licenciada e autorizada 
pelos órgãos sanitários.

(C) é vedada ao farmacêutico a aferição dos parâmetros 
fisiológicos como temperatura e pressão.

(D) é vedada ao farmacêutico a realização de testes bio-
químicos rápidos como glicemia capilar.

(E) a declaração de serviço farmacêutico somente deve 
ser preenchida e entregue ao paciente no caso de 
administração de medicamentos adquiridos no pró-
prio estabelecimento.

41. Muitos agentes tóxicos são liberados no ar como decor-
rência da atividade industrial e são responsáveis pela  
intoxicação tanto ocupacional como da população.

Assinale a alternativa que apresenta uma associação 
correta entre o agente tóxico e seu mecanismo de ação.

(A) Cianeto – fosforilação oxidativa de proteínas.

(B) Organofosforados – interação com neurotransmisso-
res e neuroreceptores.

(C) Chumbo – aumento do influxo de cálcio.

(D) Tetracloreto de carbono – inibição do transporte de 
elétrons.

(E) Nitritos – interferência na produção de ATP.

37. A apresentação de antígenos pela célula apresenta dora 
de antígenos (CAA), para os linfócitos T e sua conse-
quente ativação, ocorre em função de diferentes meca-
nismos moleculares.

Sobre esses mecanismos, é correto afirmar que

(A) a interação do receptor de linfócito T específico com 
o antígeno é tão forte que por si só já garante a ati-
vação do linfócito.

(B) a célula T auxiliadora depende da interação do com-
plexo MHC-I do CAA com seu receptor e a molécula 
CD8.

(C) a célula T destruidora depende da interação do com-
plexo MHC-II do CAA com seu receptor e a molécula 
CD4.

(D) as proteínas citosólicas são processadas, degrada-
das a epítopos e apresentadas pelas moléculas de 
MHC-I, enquanto que antígenos extracelulares são 
apresentados pelas moléculas de MHC-II.

(E) as células T auxiliadoras e destruidoras dependem 
da interação com o anticorpo apresentado pelas  
células B.

38. A expressão da informação genética contida em um  
segmento de DNA envolve a produção de uma molécula 
de RNA.

Sobre a síntese do RNA e suas funções, é correto afirmar 
que

(A) além de transportar e expressar a informação gené-
tica, o RNA pode ter um papel catalítico.

(B) todas as moléculas de RNA somente podem ser  
derivadas da informação genética permanentemente 
armazenada em uma molécula de DNA.

(C) a fita de RNA difere da de DNA apenas porque a  
desoxirribose apresenta o grupo hidroxila na posição 
2’, e porque o RNA usa a timina em vez da uracila.

(D) a RNA polimerase alonga a cadeia de RNA adicio-
nando unidades ribonucleotídeos a partir da extre-
midade hidroxila 5’, construindo cadeias de RNA na 
direção 3  5’.

(E) a RNA polimerase depende de um primer e de um 
iniciador para começar a transcrição da nova fita, 
que forma um hibrido temporário DNA-RNA.
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45. A pesquisa de drepanócitos é um teste laboratorial utili-
zado como auxiliar no diagnóstico de

(A) doença de Chagas.

(B) lúpus Eritematoso Sistêmico.

(C) anemia megaloblástica.

(D) anemia microcítica ferropênica.

(E) anemia falciforme.

46. Assinale a alternativa que descreve corretamente o re-
ceptor celular e seu mecanismo de transdução de sinal.

(A) Receptores ionotrópicos, que incluem os receptores 
para vários hormônios, como por exemplo, o recep-
tor muscarínico da acetilcolina.

(B) Canais iônicos, controlados por ligantes, nos quais 
os neurotransmissores rápidos agem, como por 
exemplo, o receptor nicotínico da acetilcolina.

(C) Receptores acoplados à proteína G, caracterizados 
por um domínio extracelular ligante, acoplado a uma 
única hélice transmembrana, como por exemplo, os 
receptores para os hormônios esteroides.

(D) Receptores intracelulares relacionados a quinases, 
que resultam na inibição da MAP-quinase, como por 
exemplo, o receptor para a insulina.

(E) Receptores nucleares, que são receptores de mem-
brana que, uma vez ativados por um ligante, migram 
para o núcleo, como por exemplo, o receptor GABAA.

47. A tabela a seguir mostra os valores de pKa do propranolol 
e da nimesulida, obtidos experimentalmente, e a porcen-
tagem de ionização dessas drogas no pH do estômago e 
do intestino.

Tabela 2. Valores de pKa experimental e percentagem de 
ionização do propranolol e da nimesulida no pH estomacal 
e intestinal

Fármaco pKa
Exp.

Ionização
Estômagoa

Ionização
Intestinob

Propranolol*
Nimesulida**

9,30
6,59

99,9%
0,003%

95,2%
96,2%

aEstômago (pH ~ 2,0); bIntestino (pH ~ 8,0).* pKa = 9,23 – 9,51 
(Quigley et al., 1994). **pKa = 6,46 – 6,56 (Fallavena e 
Schapoval, 1997).

(http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422013000800024)

Se forem considerados apenas os aspectos químicos, 
excluindo as interferências morfofisiológicas do sistema 
digestivo, é correto afirmar que a absorção da nimesulida

(A) no estômago seria menos efetiva que a do propranolol.

(B) no intestino seria mais efetiva que a do propranolol.

(C) e do propranolol seria similar no intestino.

(D) e do propranolol seria similar no estômago.

(E) no intestino seria menos efetiva que a do propranolol.

42. O benzeno é um composto químico que apresenta grande 
toxicidade. Seu(s) efeito(s) tóxico(s) mais importante(s) 
é(são):

(A) incoordenação motora, confusão mental e desorien-
tação.

(B) exacerbação dos efeitos parassimpatomiméticos.

(C) interferência na respiração mitocondrial.

(D) depleção de medula óssea e leucemia.

(E) exacerbação dos efeitos simpatomiméticos.

43. Fibra alimentar é a porção das plantas resistente à digestão 
e absorção no intestino delgado de humanos, mas que so-
frem fermentação completa ou parcial no intestino grosso.

Assinale a alternativa correta em relação aos diferentes 
tipos de fibras existentes.

(A) Beta-glucanas são polissacarídeos lineares, não  
ramificados, compostos por unidades de beta-gluca-
nas unidas por ligações 1→3 e 1→4, solúveis em 
água, pseudoplásticas e resistentes aos processos 
digestivos.

(B) Fibras solúveis apresentam uma extensa cadeia par-
cialmente esterificada de ácido galacturônico e metil 
galacturônico e são solúveis em água, apresentando 
alta capacidade de reter água, mas não de formar 
gel; são completamente fermentadas no cólon e po-
dem se unir a íons e material orgânico, como a bile.

(C) Pectina tem alta capacidade de reter água e formar 
gel, é completamente fermentada no cólon e age 
principalmente no estômago, aumentando a veloci-
dade do esvaziamento gástrico.

(D) As gomas e mucilagens são fibras viscosas e  
hidrofílicas, com alta concentração de hemicelulose 
e aumentam o volume fecal, diminuindo o tempo do 
trânsito intestinal.

(E) Psyllium é um exsudato formado nos caules das plan-
tas, com elevada concentração de polissacarídeos 
não digeríveis e produz um gel em solução aquosa.

44. Uma das mais importantes situações de emergência em 
um laboratório é o incêndio, que pode ser classificado em 
A, B, C e D, dependendo do material combustível, e exis-
tem diferentes tipos de extintores, que devem ser usados 
em cada um desses casos.

Assinale a alternativa que relaciona corretamente o tipo 
de incêndio e o extintor que deve ser usado.

(A) Incêndios de classe A, causados por eletricidade – 
usar espuma mecânica.

(B) Incêndios de classe A, causados por materiais com-
bustíveis – usar água pressurizada.

(C) Incêndios de classe B, causados por materiais piró-
foros – usar pó químico seco.

(D) Incêndios de classe C, causados por líquidos infla-
máveis – usar água pressurizada.

(E) Incêndios de classe D, causados por eletricidade – 
usar CO2.
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51. No tratamento da diabetes, para tentar mimetizar o que 
acontece em um organismo normal, podem ser usadas 
insulinas de características diferentes, de acordo com o 
período de início, pico e duração de sua ação.
O gráfico a seguir apresenta a variação do nível da insu-
lina plasmática em função do tempo, após a administra-
ção de 5 tipos diferentes de insulina (I a V).

(http://blogdaobesidade.blogspot.com.br/2009/09/ 
as-diferentes-insulinas.html)

De acordo com essas afirmações, assinale a alternativa 
que relaciona corretamente a insulina e sua curva ciné-
tica.

(A) A curva I representa a cinética de uma insulina aná-
loga, de ação rápida, como por exemplo, a Glargina.

(B) A curva II representa a cinética de uma insulina ultra 
rápida, como por exemplo, a Detemir.

(C) A curva III representa a cinética de uma insulina de 
ação intermediária, como por exemplo, a NPH.

(D) A curva IV representa a cinética de uma insulina 
regular, como por exemplo, a Aspart.

(E) A curva V representa a cinética de uma insulina de 
ação lenta, como por exemplo, a Lispro.

52. De acordo com a RDC da ANVISA no 44, de 2009, Art. 74, 
“Fica permitida a administração de medicamentos nas 
farmácias e drogarias no contexto do acompanhamento 
farmacoterapêutico”. 

Dentro desse “contexto”, é correto afirmar que

(A) em casos de urgência, é permitida a administração 
de medicamentos de uso exclusivo hospitalar.

(B) podem ser administrados medicamentos para os 
quais é exigida a prescrição médica, mesmo sem a 
apresentação da receita e nos casos de urgência, 
desde que avaliada pelo farmacêutico.

(C) é permitida a administração de um medicamento 
com a embalagem primária violada, desde que essa 
embalagem tenha sido aberta na farmácia.

(D) antes de qualquer administração, o farmacêutico 
deve sempre entrar em contato com o profissional 
prescritor.

(E) os medicamentos a serem administrados pelo far-
macêutico, quando adquiridos no estabelecimento e 
cujas embalagens permitam múltiplas doses, devem 
ser entregues ao usuário após a administração, no 
caso de sobra.

48. O Volume Aparente de Distribuição de um fármaco que 
possui uma concentração plasmática de 20 µg, após a 
administração de uma dose de 0,5 mg, é:

(A) 25 L.

(B) 12,5 L.

(C) 250 mL.

(D) 125 mL.

(E) 25 mL.

49. As plaquetas desempenham um papel crítico na doença 
tromboembólica, e os fármacos antiplaquetários têm 
grande valor terapêutico, tanto na prevenção como no 
tratamento.

Em relação a esses fármacos, é correto afirmar que

(A) o epoprostenol é um inibidor de fosfodiasterase  
usado em alguns pacientes com AVC ou evento  
isquêmico transitório.

(B) o dipiridamol atua nos receptores de prostanoide na 
musculatura lisa vascular e em plaquetas, estimulan-
do a adenilciclase; é muito usado após angioplastia 
em artéria coronária e/ou colocação de stent.

(C) a aspirina inibe irreversivelmente os receptores 
P2Y12, inibindo, assim, as respostas plaquetárias ao 
ADP e tem efeito clínico aditivo ao do clopidogrel.

(D) o abciximabe é um anticorpo monoclonal, antagonista 
dos receptores plaquetários GPIIb/IIIa, inibindo a 
agregação plaquetária.

(E) o clopidogrel é um pró-fármaco que inibe irreversi-
velmente a ciclo-oxigenase, impedindo a síntese de 
tromboxano plaquetário, reduzindo o risco de trom-
bose; é muito usado em eventos de fibrilação atrial.

50. A maioria dos agentes antivirais disponíveis é efetiva  
exclusivamente para um grupo específico de vírus.

Considerando essa afirmação, assinale a alternativa que 
relaciona corretamente a droga, seu mecanismo de ação 
e o vírus sobre o qual age.

(A) Aciclovir – inibidor da DNA polimerase viral – Her-
pesvírus.

(B) Interferon α – inibidor de protease – Hepatite A.

(C) Ribavirina – inibidor de transcriptase reversa – HIV.

(D) Amantadina – inibidor de protease – Citomegalovírus.

(E) Ganciclovir – inibidor da RNA polimerase viral –  
Influenza A.
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55. “Medicamento inovador, registrado no órgão federal res-
ponsável pela vigilância sanitária e comercializado no 
país, cuja eficácia, segurança e qualidade foram compro-
vadas cientificamente junto ao órgão federal competente 
por ocasião do registro”. Esta é a definição de

(A) medicamento Similar.

(B) medicamento Genérico.

(C) medicamento de Referência.

(D) produto Farmacêutico Intercambiável.

(E) equivalente Farmacêutico.

56. Assinale a alternativa correta em relação às diferentes 
formas pelas quais é possível estudar as Reações Adver-
sas a um Medicamento.

(A) Nos estudos denominados “Relatos de Caso”, não 
existe um grupo controle, mas em populações defi-
nidas pode ser útil para quantificar a incidência ou 
prevalência de um efeito inesperado, bem como para 
caracterizar os pacientes que exibem o dito efeito.

(B) Os estudos denominados “Série de Casos”, apesar 
das limitações, têm servido como a única fonte de 
informação relativa às reações adversas sérias,  
desempenhando o importante papel de levantar uma 
suspeita que pode, posteriormente, ser confirmada 
por outros métodos.

(C) Nos estudos do tipo “Caso-Controle”, um grupo de 
pessoas que utiliza e outro que não utiliza determi-
nado medicamento é seguido no tempo, com o intuito 
de determinar quais de seus componentes desen-
volvem reações adversas e se a exposição prévia 
ao medicamento está relacionada à ocorrência da 
doença.

(D) O estudo de “Coorte” é uma investigação em que 
pessoas com uma dada reação adversa são com-
paradas com outras sem essa condição, de modo 
a identificar se, no passado, estiveram expostas a 
um determinado medicamento que poderia explicar 
a ocorrência do agravo estudado.

(E) Em uma “Análise de série temporal” ou “Estudo Eco-
lógico”, o objetivo é avaliar se, em um conjunto de 
indivíduos, a disponibilidade do fármaco afeta, de 
alguma forma, a ocorrência de algum tipo de efeito.

53. Produtos farmacêuticos estéreis devem ter o processo 
de esterilização validado, de acordo com especificações 
pré-determinadas. Um dos métodos mais usados nessa 
validação é a inativação de microrganismo referência ou 
marcador biológico.

Em relação a esses marcadores, é correto afirmar que 
para o processo de esterilização por

(A) radiação UV, os mais usados são esporos de Geoba-
cillus stearothermophilus.

(B) calor úmido, os mais usados são esporos de Bacillus 
pumilus.

(C) calor seco, os mais usados são esporos de Clostridium 
sporogenes.

(D) óxido de etileno, os mais usados são esporos de  
Bacillus atrophaeus var. niger.

(E) radiação ionizante, os mais usados são esporos de 
Bacillus coagulans.

54. Uma Indústria Farmacêutica, que deseja registrar um 
produto como Medicamento Similar, deverá formalmente

(A) protocolar, junto à ANVISA, a solicitação do registro 
desse produto, em processos e relatórios separados 
para cada forma farmacêutica.

(B) notificar a produção de lotes-piloto, de acordo com 
o GUIA PARA A NOTIFICAÇÂO DE LOTES PILOTO 
DE MEDICAMENTOS, exceto para produtos impor-
tados. 

(C) apresentar o formulário de petição de registro e o 
comprovante de recolhimento da taxa de fiscalização 
de vigilância sanitária, ou isenção quando for o caso, 
e Certificado de Responsabilidade Técnica atuali-
zado, emitido pelo Conselho Regional de Farmá-
cia. A licença de funcionamento da empresa (Alvará  
Sanitário) atualizada não é necessária, uma vez que 
a ANVISA possui esse documento em seus arquivos.

(D) apresentar os resultados dos testes de equivalência 
farmacêutica, descrevendo a metodologia utilizada, 
realizados por laboratórios habilitados (REBLAS). 
Em caso de Medicamento Similar composto por  
associações medicamentosas, ou duas ou mais 
apresentações em uma mesma embalagem para 
uso concomitante ou sequencial, basta a comprova-
ção da biodisponibilidade global da fórmula em rela-
ção ao medicamento de referência.

(E) apresentar os relatórios completos de produção; os 
relatórios do controle de qualidade poderão ser apre-
sentados após a aprovação inicial.
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59. Um dos modelos mais usados para a seleção de medi-
camentos em um Hospital é o Sistema do Guia Farma-
coterapêutico. Nele, os medicamentos são agrupados de 
acordo com o sistema de classificação ATC (Anatomical 
Therapeutic Chemical), que usa letras e números para 
estabelecer um código para cada medicamento. Por 
exemplo, o omeprazol recebe o código A 02 B C 01.

Assinale a alternativa que descreve corretamente a  
correspondência entre as letras e os números do código.

(A) A letra A se refere ao grupo anatômico principal.

(B) A letra B se refere ao grupo de substância química.

(C) A letra C se refere ao grupo terapêutico principal.

(D) O número 01 se refere ao subgrupo terapêutico.

(E) O número 02 se refere ao subgrupo de substância 
química.

60. O fluxograma a seguir se refere ao Sistema de Distribui-
ção de Medicamentos

(https://professores.faccat.br/moodle)

(A) tradicional misto.

(B) tradicional individualizado.

(C) tradicional coletivo.

(D) por dose unitária.

(E) moderno individualizado.

57. De acordo com o Programa Internacional de Monitori-
zação de Medicamentos da OMS, podem ser definidas 
várias categorias de Casualidades (determinação da 
probabilidade de causa e efeito entre o medicamento e 
um evento estudado).

Assinale a alternativa cuja descrição corresponde à  
categoria citada.

(A) CONDICIONAL – notificação sugerindo uma reação 
adversa que não pode ser julgada porque a informa-
ção é insuficiente ou contraditória e não pode ser  
verificada ou suplementada.

(B) IMPROVÁVEL – evento clínico, podendo incluir 
anormalidade de exames de laboratório, notificado 
como uma reação adversa sobre o qual outros dados 
são essenciais para uma avaliação apropriada, ou os 
dados adicionais estão sob avaliação.

(C) NÃO ACESSÍVEL - evento clínico, podendo incluir 
anormalidade de exames de laboratório, que pode 
ser explicado por doença concomitante, outros medi-
camentos ou substâncias químicas.

(D) PROVÁVEL - evento clínico, podendo incluir anor-
malidade de exames de laboratório, notificado como 
uma reação adversa com um tempo de sequência 
razoável da administração do medicamento.

(E) DEFINIDA - evento clínico, podendo incluir anorma-
lidade de exames de laboratório, que ocorra em um 
espaço de tempo plausível em relação à administra-
ção do medicamento e que não possa ser explicado 
por doenças concomitantes, outros medicamentos 
ou substâncias químicas.

58. Para a Gestão da Qualidade em uma Farmácia Hospita-
lar, a OMS recomenda a utilização de indicadores para 
acompanhar e avaliar suas atividades.

Assinale a alternativa correta em relação ao indicador de 
Erros na dispensação de Medicamentos.

(A) Devem ser usadas como amostras 50% de todos os 
medicamentos separados por paciente, conforme 
prescrição médica, em uma determinada semana.

(B) Pode-se utilizar um formulário para controle de erros 
de dispensação, fazendo a conferência do total dos 
medicamentos usados durante um dia para todos os 
pacientes de um andar ou setor.

(C) Recomenda-se contabilizar o número de medica-
mentos incorretamente separados em relação à 
prescrição médica por tipo de erros: identificação, 
quantidade, especialidades, forma farmacêutica e 
omissão de dispensação.

(D) Para calcular o indicador, deve-se dividir o Número 
de itens a dispensar pelo Número total de itens incor-
retamente separados e multiplicar por 100.

(E) O objetivo do Indicador de Erros é alcançar zero por 
cento de erros na dispensação de medicamentos.




