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1.  O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto das ações e de serviços 
de saúde sob gestão pública. Está organizado em redes regionalizadas e hierarquizadas e 
atua em todo o território nacional, com direção única em cada esfera de governo. O SUS, 
porém, não é uma estrutura que atua isolada na promoção dos direitos básicos de 
cidadania, mas insere-se no contexto das políticas sociais. Assinale a alternativa abaixo 
que melhor represente a interface do SUS com as demais Políticas Sociais. 
 
(A) Abrange, além da Saúde, a Educação, a Previdência e a Assistência Social. 
(B) Abrange, além da Saúde, o fundo de garantia e licença maternidade. 
(C) Abrange, hospitais primários, AMA, UBS e CAPS. 
(D) Abrange, além da previdência, planos de capitalização e direitos. 
(E) Abrange, os direitos e deveres da população no âmbito social. 

 
2.  No ano de 2006 os gestores estaduais, em conjunto com o Ministério da Saúde, 
estabeleceram o Pacto pela Saúde. As três dimensões do Pacto pela Saúde são: 
(A) Pacto pelo Parto Humanizado, Pacto pela Vida e Pacto pela Previdência. 
(B) Pacto em Defesa do SUS, Pacto pela Vida e Pacto de Gestão. 
(C) Pacto pelo Humaniza SUS, Pacto pela Comunidade e Pacto pelo Ministério Público. 
(D) Pacto em Defesa dos Excluídos, Pacto do Cuidado Prioritário aos Idosos e Pacto 

pela Vida. 
(E) Pacto em Defesa das Crianças, Pacto do Cuidado Prioritário aos Idosos e Pacto pela 

Vida. 

 
3.  A instituição do Pacto pela Vida representa mudanças fundamentais na reforma 
incremental do SUS. O Pacto pela Vida de 2006 definiu seis prioridades. Quais são elas? 
(A) Saúde do idoso, controle do câncer de colo de útero e de mama, redução da 

mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de respostas às 
doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, 
malária e influenza, promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica. 

(B) Saúde do idoso, controle do câncer de vulva e de pele, redução da mortalidade 
infantil e materna, fortalecimento da capacidade preventiva das pandemias, com 
ênfase na malária, HIV, tuberculose, caxumba, propaganda curativa da saúde e  da 
atenção básica. 

(C) Saúde do idoso, controle do câncer intestinal e de pele, redução da mortalidade 
infantil e materna, fortalecimento da capacidade humanitária, com ênfase na doença 
de Chagas, HIV, poliomielite, caxumba, propaganda curativa da saúde e  do AMA. 

(D) Saúde da criança, controle do câncer de vulva e de pele, redução da mortalidade 
infantil e materna, fortalecimento da capacidade preventiva das pandemias, com 
ênfase na malária, HIV, tuberculose, caxumba, propaganda curativa da saúde e  da 
atenção básica. 

(E) Saúde da criança, controle do câncer intestinal e de pele, redução da mortalidade 
infantil e materna, fortalecimento da capacidade humanitária, com ênfase na doença 
de Chagas, HIV, poliomielite, caxumba, propaganda reabilitadora da saúde e  do 
AMA. 
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4.  Quais as estratégias que constituem a regionalização no Sistema Único de Saúde? 
(A) O direito aos cuidados paliativos, aperfeiçoar as desigualdades sociais e territoriais, 

promover a centralização, racionalizar os gastos, aperfeiçoar os recursos e 
potencializar o processo de hierarquização. 

(B) O direito aos cuidados paliativos, otimizar as desigualdades regionais e territoriais, 
promover a desintegralidade, racionalizar os gastos, aperfeiçoar os recursos e 
potencializar o processo de hierarquização. 

(C) O direito à saúde, otimizar as desigualdades regionais e territoriais, promover a 
desintegralidade, racionalizar os gastos, aperfeiçoar os recursos e potencializar o 
processo de hierarquização. 

(D) O direito da família, otimizar as entregas de medicações, promover a 
desintegralidade,  equidade e centralização da política local,  aperfeiçoar os recursos 
locais e potencializar o processo de hierarquização. 

(E) O direito à saúde, reduzir desigualdades sociais e territoriais, promover a equidade e 
a integralidade da atenção, racionalizar os gastos e potencializar o processo de 
descentralização. 

 
5.  Segundo a CARTA DOS DIREITOS DOS USUÁRIOS DA SAÚDE, Portaria MS nº 675, 
de 30 de março de 2006, o 1° Princípio diz: Todo cidadão tem direito a ser atendido com 
ordem e organização. Assinale a alternativa que reflete ações baseadas no 1º principio da 
referida portaria. 
 
(A) Seus parentes também têm o direito de receber informações sobre seu estado. 
(B) Deve haver uma fila organizada por senhas com prioridade de idade e sexo. 
(C) Quem estiver em estado grave e/ou maior sofrimento precisa ser atendido primeiro 
(D) Todos tem direito a um atendimento sem preconceito de raça, cor, idade e sem 

barulho. 
(E) Quem está cuidando de você deve respeitar seu corpo, sua intimidade, sua cultura, 

sua religião e deve organizar os atendimentos por crachás. 

 
6.  De acordo com a OMS (2002) “Cuidado Paliativo é a abordagem que promove a 
qualidade de vida de pacientes e seus familiares diante de doenças que ameaçam a 
continuidade da vida, através de prevenção e alívio do sofrimento...”. Dentro dessa 
perspectiva é correto afirmar que: 
(A) Os cuidados paliativos se resumem apenas aos cuidados dispensados à fase final 

da vida, quando “não há mais nada a fazer”. 
(B) Uma vez que o paciente está “fora de possibilidades terapêuticas” não há a 

necessidade de suporte de uma equipe competente e de conhecimento científico. 
(C) Deve-se retardar ao máximo a abordagem paliativa, pois indica que não há mais 

medicamentos, procedimentos e abordagens indicados para o doente. 
(D) O cuidado paliativo requer a identificação precoce, avaliação e tratamento impecável 

da dor e de outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. 
(E) Cuidados paliativos são indicados para pacientes que não se adaptam às mudanças 

de vida impostas pela doença ou para famílias que tem dificuldades no 
enfrentamento desta condição de ameaça à vida. 
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7. Qual das alternativas abaixo contém as diretrizes para a atenção integral e humanizada 
ao recém nascido grave ou potencialmente grave segundo os princípios do SUS? 
(A) Promoção de equilíbrio, centralização da assistência, atenção humanizada, estímulo 

psicomotor com a participação dos familiares e protagonismo da mãe e do pai nos 
cuidados ao recém nascido. 

(B) Promoção de independência funcional, orientação quanto ao aleitamento materno, 
atenção humanizada e estímulo neuropsicomotor com a participação dos familiares. 

(C) Promoção de equilíbrio, centralização da assistência, trabalho multiprofissional, 
atenção humanizada e estímulo psicomotor com a participação dos familiares. 

(D) Promoção da equidade, integralidade da assistência, atenção humanizada; e 
estímulo à participação e ao protagonismo da mãe e do pai nos cuidados ao recém 
nascido. 

(E) Promoção de transparência quanto ao serviço público, programa da saúde da família 
e aleitamento materno, integralidade da assistência e atenção humanizada. 

 
8.  A Política de Humanização se constrói a partir de Princípios, Métodos, Diretrizes e 
Dispositivos. Como foco de intervenção a PNH engloba duas vertentes: o trabalhador e o 
usuário da saúde. Dessa maneira, as metas de implementação de ações devem ter como 
base as diretrizes da Política que podem ser apontadas, basicamente, como: 
(A) Classificação de Risco, Ambiente Acolhedor, Clínica Hegemônica, Cogestão, Direito 

a Acompanhante com refeição e Visita Aberta. 
(B) Acolhimento, Direito à Acompanhante, Valorização do Trabalho, Clínica Ampliada, 

Ambiência, Visita Aberta e Cogestão. 
(C) Ouvidoria, Valorização do Trabalhador da Saúde, Equipe Multiprofissional, Clínica 

Ampliada, Colegiado Gestor, Acolhimento e Refeição para acompanhante. 
(D) Ambiência, Equipe Posso Ajudar?, Ouvidoria, Acolhimento e Classificação de Risco, 

Grupos de Cogestão, Direito à Acompanhante para incapaz e Clínica Ampliada. 
(E) Direito à Acompanhante, Grupo de Trabalho de Humanização, Clínica Hegemônica, 

Cogestão, Acolhimento, Ambiência e Equipe Interdisciplinar. 

 
9. Os cuidados paliativos baseiam-se em conhecimento científico inerente às várias 
especialidades e possibilidades de intervenção clínica e terapêutica. O trabalho de uma 
equipe de cuidados paliativos é regido pelos princípios de: 

I. Reafirmar a vida e ver a morte como um processo natural. 
II. Oferecer um sistema de suporte que auxilie o paciente a viver tão ativamente 

quanto possível, até a sua morte. 
III. Oferecer um sistema de suporte que auxilie a família e entes queridos a sentirem-

se amparados durante todo o processo da doença. 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas a alternativa II está correta. 
(B) A alternativa II e III estão corretas. 
(C) Todas as alternativas estão erradas. 
(D) Apenas a alternativa III está correta. 
(E) Todas as alternativas estão corretas. 
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10.   É um instrumento que possibilita a vinculação dos procedimentos executados no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) ao usuário, ao profissional que os realizou e 
também à unidade de saúde onde foram realizados: 
 
(A) Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. 
(B) Sistema de Informação de Agravos de Notificação. 
(C) Cartão Nacional de Saúde. 
(D) Sistema de Informações sobre Mortalidade. 
(E) Sistema de Informações Ambulatoriais. 

 
Todas as questões de Língua Portuguesa abaixo foram elaboradas a partir do texto O que 
devemos aos jovens, da escritora brasileira Lya Luft e publicado na revista VEJA, Edição 
2143 / 16 de dezembro de 2009. 
(Disponível em http://veja.abril.com.br/161209/devemos-jovens-p-026.shtml). 
 

11. Leia o texto e escolha a alternativa que preenche adequadamente o espaço em 
branco, de acordo com as normas ortográficas da Língua Portuguesa: 
 
Fiquei surpresa quando uma entrevistadora disse que em meus textos falo dos jovens 
como arrogantes (...). Lido com palavras a vida toda, foram uma de minhas primeiras 
paixões e ainda me seduzem pelo misto de comunicação e confusão que causam, como 
nesse caso, e por sua beleza, riqueza e ambiguidade. 
Escrevo repetidamente sobre juventude e infância, família e educação, cuidado e 
negligência. Sobre nossa falha __________________amorosa, interesse e atenção. 
 
(A) quanto à autoridade. 
(B) quanto a autoridade. 
(C) quanto há autoridade. 
(D) sobre há autoridade. 
(E) sobre à autoridade. 
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12.   Assinale a alternativa cuja grafia das palavras em negrito está de acordo com as 
normas ortográficas da Língua Portuguesa. 
(...)Tenho refletido muito sobre quanto deve ser difícil para a juventude esta época em que 
nós, adultos e velhos, damos aos jovens tantos maus exemplos, correndo 
desvairadamente atrás de mitos bobos, desperdiçando nosso tempo com coisas 
desimportantes, negligenciando a família, exagerando nos compromissos, sempre caindo 
de cansados e sem vontade ou paciência de escutar ou de falar. Penso, sobretudo no 
desastre da educação: nem mesmo um exame de Enem tranquilo conseguimos lhes 
oferecer. A _________ _________ de jovens inscritos, quase a metade deles, não se 
deve a __________ ou outras dificuldades, mas ao desânimo e à descrença.(...) 
 

(A) A macissa ausência  de jovens inscritos, quase a metade deles, não se deve a 
atrasos  ou outras dificuldades, mas ao desânimo e à descrença. 

(B) A macissa ausencia  de jovens inscritos, quase a metade deles, não se deve a 
atrasos  ou outras dificuldades, mas ao desânimo e à descrença. 

(C) A maciça ausência  de jovens inscritos, quase a metade deles, não se deve a 
atrasos  ou outras dificuldades, mas ao desânimo e à descrença. 

(D) A maciça ausência  de jovens inscritos, quase a metade deles, não se deve a 
atrazos  ou outras dificuldades, mas ao desânimo e à descrença. 

(E) A masciça ausencia  de jovens inscritos, quase a metade deles, não se deve a 
atrazos  ou outras dificuldades, mas ao desânimo e à descrença. 

 
13.   Dando continuidade ao texto  “O que devemos aos jovens”  a autora  escreve a frase 
que está contida nas alternativas abaixo. Assinale a alternativa cuja frase está com a 
pontuação correta. 
(A) De modo que: tratando dos jovens e de suas frustrações, falo sobre nós, adultos, 

pais, professores, autoridades, e em quanto lhe somos devedores. 
(B) De modo que tratando dos jovens e de suas frustrações falo sobre nós adultos, pais, 

professores, autoridades e em quanto lhe somos devedores. 
(C) De modo que: tratando dos jovens, e de suas, frustrações falo sobre nós adultos 

pais professores autoridades e em quanto lhe somos devedores. 
(D) De modo, que, tratando dos jovens e de suas frustrações: falo sobre nós, adultos, 

pais, professores, autoridades, e em quanto lhe somos devedores. 
(E) De modo que, tratando dos jovens e de suas frustrações, falo sobre nós, adultos, 

pais, professores, autoridades, e em quanto lhe somos devedores. 

 
14.   Assinale a alternativa que descreve o significado mais adequado da palavra mazelas  
segundo o sentido pretendido pela autora: 
(...) Então, quando falo em dificuldades ou mazelas da juventude, é de nós que estou, 
melancolicamente, falando. (...). 
 

(A) Tudo que é irresponsável e irreverente. 
(B) Tudo que é proibido e perigoso. 
(C) Tudo que é alegre e recomendável. 
(D) Tudo que aflige ou molesta. 
(E) Tudo que é correto e seguro. 
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15.   A oração contida nas alternativas abaixo é a sequência do texto abaixo. Assinale a 
alternativa que apresenta a pontuação correta após a palavra destacada em negrito.  
 
(...) Quero deixar claro que nem todos estão paralisados, pois muitas famílias saudáveis 
criam em casa um ambiente de confiança e afeto, de alegria. Muitas escolas conseguem 
impor a disciplina essencial para que qualquer organização ou procedimento funcione, e 
nem todos os políticos e governantes são corruptos. Mas quero também declarar que 
aqueles que o são já bastam para tirar o fervor e matar o otimismo de qualquer um. 
 
(A) Assim  não acho que todos os jovens sejam arrogantes. 
(B) Assim : não acho que todos os jovens sejam arrogantes. 
(C) Assim , não acho que todos os jovens sejam arrogantes. 
(D) Assim ; não acho que todos os jovens sejam arrogantes. 
(E) Assim  - não acho que todos os jovens sejam arrogantes. 

 
16.   Assinale a alternativa que apresenta a correta concordância verbal para a oração 
extraída do texto “O que devemos aos jovens”. 
 
(A) Os escândalos públicos que nos últimos anos se repete e se acumula são para 

deixar qualquer jovem desencantado. 
(B) Os escândalos públicos que nos últimos anos se repete e se acumulão é para deixar 

qualquer jovem desencantado. 
(C) Os escândalos públicos que nos últimos anos se repetem e se acumulam é para 

deixar qualquer jovem desencantado. 
(D) Os escândalos públicos que nos últimos anos se repetem e se acumulam são para 

deixar qualquer jovem desencantado. 
(E) Os escândalos públicos que nos últimos anos se repetem e se acumulão são para 

deixar qualquer jovem desencantado. 

 
17.   Qual a grafia correta da palavra que preenche o espaço em branco na frase abaixo?  
 
(...) que todos os jovens sejam arrogantes, todas as crianças ______________, todas as 
famílias disfuncionais. Um pouco da doce onipotência da juventude faz parte, pois os 
jovens precisam romper laços, transformar vínculos (não cuspir em cima deles) para se 
tornar adultos lançados a uma vida muito difícil, na qual reinam a competitividade, os 
modelos negativos, os problemas de mercado de trabalho, as universidades decadentes e 
uma sensação de bandalheira geral.(...) 
 
(A) mau-educadas 
(B) mal-educadas 
(C) má-educadas 
(D) mau educadas 
(E) más educadas 
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18.  Na frase abaixo, preencha os espaços em branco com as palavras escritas 
corretamente. 
 
(...) estudar para quê? Trabalhar para quê? Pior que isso: ser honesto ______, se 
nossos_______ líderes se portam de maneira tão________ e, ano após ano, a 
impunidade continua reinando neste país que tenta ser ufanista (...)  
 
(A) para que, pretensos, vergonhoza 
(B) para quê, pretensos, vergonhosa 
(C) para quê, pretenços, vergonhoza 
(D) para quê, pretênsos, vergonhosa 
(E) para que, pretenssos, vergonhosa 

 
19.   A palavra ufanista na frase (...) e, ano após ano, a impunidade continua reinando 
neste país que tenta ser ufanista (...) significa:  
 
(A) Ter orgulho exacerbado pelo país em que nasceu; ser patriota. 
(B) Ser honesto e honrado. 
(C) Ter sentimento de vergonha do país em que nasceu. 
(D) Ter satisfação sobre algo que é visto como honrável. 
(E) Ter atitude ou opinião desfavorável sobre o país de origem. 

 
20.   Assinale a alternativa cuja grafia das palavras em negrito está de acordo com as 
normas da língua portuguesa.  
 
(...) Tenho sete netos e netas. A idade deles vai de 6 a 21 anos. Todos são motivo de 
alegria e ___________, todos ____________, com seu ________ particular de ser, 
qualquer dedicação, esforço, parceria e amor da família. Não tenho nenhuma visão 
negativa da juventude, muito menos da infância. Acho, sim, que nós, os adultos, somos 
seus grandes devedores, pelo mundo que lhes estamos legando.  
 
(A) Todos são motivo de alegria e esperança , todos compensam , com seu geito  

particular de ser, 
(B) Todos são motivo de alegria e esperança , todos compençam , com seu jeito  

particular de ser, 
(C) Todos são motivo de alegria e esperanssa , todos compensam , com seu geito  

particular de ser, 
(D) Todos são motivo de alegria e esperança , todos compensão , com seu jeito  

particular de ser, 
(E) Todos são motivo de alegria e esperança , todos compensam , com seu jeito  

particular de ser,  
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21.   Quanto ao sistema de distribuição de medicamentos é correto afirmar que: 
 
(A) a distribuição por dose unitária preconiza o uso de embalagem plástica transparente. 
(B) o sistema de distribuição descentralizado pode ser adotado por hospitais do tipo 

multibloco ou que tenham muitos andares. 
(C) a distribuição coletiva pode ser usada em unidades de emergência, porque reduz os 

erros de medicação. 
(D) a distribuição por dose unitária é o sistema de distribuição ideal para qualquer tipo 

de hospital. 
(E) na distribuição individualizada, a solicitação à farmácia é feita por unidade 

assistencial. 

 
22.   Considerando-se a logística de medicamentos em hospitais, é INCORRETO afirmar 
que: 
 
(A) a curva ABC é uma ferramenta gerencial empregada em Farmácia Hospitalar e, 

nesse caso, a importância administrativa dos medicamentos classe A se deve ao 
alto valor financeiro correspondente a esses medicamentos. 

(B) o estoque de segurança depende do consumo, da classe do medicamento na curva 
ABC e do tempo de processamento interno e externo da aquisição. 

(C) o sistema de código de barras otimiza o controle e distribuição de medicamentos em 
hospitais, aumentando a segurança do processo de utilização destes. 

(D) a aquisição de medicamentos em hospitais públicos é realizada por meio de 
licitações, nas modalidades tomada de preços, convite, leilão e concorrência 

(E) a validação de fornecedores trata-se de uma avaliação e monitoramento através de 
parâmetros fundamentais à boa qualidade do produto final e está dividida em : 
avaliação comercial (administrativa, jurídico-fiscal e mercadológica) e avaliação 
técnica (matéria-prima, garantia de qualidade, controle de qualidade, organização 
industrial, boas práticas de fabricação e boas práticas de armazenamento e 
estocagem. 
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23.  De acordo com os padrões mínimos para o funcionamento de uma farmácia 
hospitalar definidos em 2008 pela Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar: 
 

I.  No campo de atuação clínica, o foco da Farmácia Hospitalar e de Serviços de 
Saúde deve estar no paciente e no atendimento de suas necessidades. O 
medicamento e os produtos para a saúde devem ser compreendidos como 
instrumentos, estando o farmacêutico hospitalar envolvido em todas as fases da 
terapia medicamentosa.  

II. Deve conter, no mínimo, um farmacêutico para cada 50 leitos e um auxiliar para 
cada 5 leitos e área para gerenciamento, pesquisa e educação continuada. 

III. A Farmácia Hospitalar é uma unidade clínica, administrativa e econômica, dirigida 
por farmacêutico, ligada hierarquicamente à direção do hospital e integrada 
funcionalmente com as demais unidades administrativas e de assistência ao 
paciente. 

IV. As prescrições médicas devem ser analisadas pelo farmacêutico antes da 
dispensação dos medicamentos mesmo em situações de emergência, sanando as 
dúvidas com o prescritor e registrando as decisões tomadas. 

 
Estão corretas APENAS: 
 
(A) I e III 
(B) IV e I 
(C) I e II 
(D) II e III 
(E) IV e III 

 
24.   O gerenciamento de uma Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), sob 
supervisão de um farmacêutico, deve prover condições que permitam aos colaboradores 
executarem as atividades de apoio e contar de forma oportuna com materiais e 
equipamentos necessários para a execução do trabalho. 
Qual das alternativas abaixo não se refere ao CAF: 
 
(A) Setor responsável por receber, inspecionar, conservar, distribuir e gerar informações 

para retro- alimentar o sistema logístico 
(B) Setor responsável por manter sistema de informação sobre os estoques atualizado e 

disponível a todos os setores envolvidos. 
(C) Setor com atendimento a pacientes e que deve prever uma área de armazenamento 

por um curto período, geralmente 7 dias. 
(D) Setor que gera informações quanto ao ingresso dos medicamentos, produtos para 

saúde e insumos recebidos. 
(E) Setor responsável por planejar, conduzir e controlar o processo de recepção, 

armazenamento e distribuição de medicamentos e produtos para saúde, visando a 
disponibilidade, em tempo oportuno e nas quantidades necessárias. 
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25.   A seleção de medicamentos traz vantagens administrativas e relacionadas ao 
processo assistencial, reduzindo custos e melhorando a qualidade da farmacoterapia 
desenvolvida em um hospital. As vantagens da seleção de medicamentos estão descritas 
em todas as afirmações, EXCETO: 
 
(A) Disciplinar o receituário e uniformizar a terapêutica,  quando possível, para 

estabelecer protocolos criteriosos. 
(B) Garantir a segurança na prescrição e administração do medicamento, reduzindo a 

incidência de reações adversas. 
(C) Facilitar a comunicação entre farmácia, equipe médica, pessoal de enfermagem e 

seções administrativas.  
(D) Aumentar o estoques qualitativos e quantitativos. 
(E) Aumentar a qualidade da farmacoterapia e facilitar a vigilância farmacológica. 

 
26.   A atuação do farmacêutico sugerindo ao médico a substituição de um medicamento 
por um outro incluso no formulário terapêutico do hospital, como por exemplo estolato de 
eritromicina por estearato de eritromicina, é denominada: 
 
(A) Substituição medicamentosa 
(B) Substituição farmacêutica 
(C) Substituição terapêutica 
(D) Substituição genérica 
(E) Substituição racional 

 
27.   Assinale a alternativa INCORRETA com relação à bioequivalência e 
biodisponibilidade de medicamentos  
 
(A) A forma farmacêutica, a formulação e a via de administração influenciam na 

biodisponibilidade de medicamentos. 
(B) Para que dois medicamentos sejam considerados bioequivalentes é necessário que, 

além de apresentar a mesma biodisponibilidade, eles apresentem a mesma 
formulação e excipientes. 

(C) O metabolismo de primeira passagem hepática influencia a biodisponibilidade de um 
fármaco 

(D) A biodisponibilidade é afetada pelo grau de desagregação e dissolução das formas 
farmacêuticas nos fluídos orgânicos 

(E) A fração ou porcentagem da dose de determinada formulação farmacêutica que 
alcança a circulação sistêmica é denominada biodisponibilidade. 
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28.   Analise estas afirmativas concernentes à estabilidade de medicamentos e assinale 
com V as verdadeiras e com F as falsas: 

( ) Os fatores que influenciam na estabilidade de um medicamento são divididos em 
fatores intrínsecos que dizem respeito à formulação do produto farmacêutico, às 
características físico- químicas do fármaco e demais componentes e fatores 
extrínsecos que não fazem parte da composição do produto farmacêutico, mas 
podem interferir na sua estabilidade.   

( ) O espectro da luz solar emite radiação ultravioleta; por isso, é um importante fator 
de alteração da estabilidade dos medicamentos. 

( ) A temperatura influencia reações fotolíticas que envolvem baixas energias de 
ativação. 

( ) O estudo acelerado de estabilidade consiste na exposição do medicamento a 
condições drásticas de temperatura, luz, umidade e variações de pH. 

 
Assinale a afirmativa que apresenta a sequência de letras correta. 
(A) V, F, F, V 
(B) F, V, V, V 
(C) F, V, F, V 
(D) V, V, F, F 
(E) V, V, F, V 

 
29.   Nos EUA, estudos indicam que diariamente ocorre pelo menos uma morte 
ocasionada por erros de medicação e outras pesquisas provam que a maioria desses 
erros poderia ser evitada. Qual a maior causa de erros de medicação? 
(A) Desatenção dos profissionais de saúde 
(B) Falta de conhecimento do paciente sobre o tratamento 
(C) Rotatividade das equipes de saúde 
(D) Falta de conhecimento sobre medicamentos por parte da equipe de saúde 
(E) Falhas no sistema de dispensação 

 
30.   O Farmacêutico foi contratado para assumir o Serviço de Farmácia de um Hospital 
de especialidades em transplantes e câncer com 200 leitos. Há a necessidade de elaborar 
um método de programação de compras para os medicamentos padronizados. 
Primeiramente ele achou necessário classificar os medicamentos conforme a classificação 
ABC e XYZ. Devido a uma reforma e ampliação de mais 3 salas cirúrgicas voltadas para o 
transplante hepático e medular, foram solicitados 20 novos medicamentos para 
padronização. Estes itens são considerados imprescindíveis e integram o grupo  que 
representam em torno de 75% do custo mensal de medicamento do Hospital. Como ele 
classificaria estes itens 
(A) Medicamentos da curva A e X 
(B) Medicamentos da curva A e Z 
(C) Medicamentos da curva C e X 
(D) Medicamentos da curva C e Z 
(E) Medicamentos da curva B e X 
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31.   O uso de indicadores na farmácia hospitalar deve ter como foco os processos de alto 
risco aos pacientes, processos de grande volume ou aqueles que são mais propensos a 
causar problemas. Estes indicadores devem estar relacionados à estrutura, aos processos 
e resultados da assistência. Com relação à atividade de gerenciamento farmacêutico 
quais seriam os indicadores a serem estudados? 

I. Grau de satisfação do cliente; 
II. Cumprimento de metas estabelecidas; 
III. Relação de número de funcionários por leito; 
IV. Participação do farmacêutico em comissões técnicas. 

(A) Somente as afirmativas I e III estão corretas 
(B) Somente a afirmativas II está correta 
(C) Somente a afirmativa IV está correta 
(D) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas 
(E) Todas as afirmativas estão corretas 

 
32.   As necessidades nutricionais de um paciente de 28 anos internado por apresentar 
uma infecção grave são as seguintes: 
Aminoácidos (105g/dia), Lipídeos (87 g/dia), Glicose (350 g/dia), líquidos (1,800 a 2,500 
ml/dia), Calorias totais (2500Kcal/dia). 
Quais seriam os volumes de uma solução de aminoácidos a 15%, de emulsão lipídica a 
20% e de solução de glicose a 70% necessários para suprir as necessidades do paciente? 
(A) 700ml (sol. Aminoácidos), 435ml (solução de lipídeo) e 500ml de solução de glicose 
(B) 600ml (sol. Aminoácidos), 500ml (solução de lipídeo) e 450ml de solução de glicose 
(C) 700ml (sol. Aminoácidos), 500ml (solução de lipídeos) e 500ml de solução de glicose 
(D) 600ml (sol. Aminoácidos), 500ml (solução de lipídeos) e 500ml de solução de glicose 
(E) 600ml (sol. Aminoácidos), 425ml (solução de lipídeos) e 500ml de solução de glicose 

 
33.   Utilizada na área hospitalar com o principal objetivo de evitar erros de medicação, o 
uso da análise FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) também pode ser aplicado nas 
seguintes situações: 

I. Para diminuir a probabilidade de erros em projetos de novos produtos ou 
processos; 

II. Para diminuir a probabilidade de erros potenciais em produtos/processos já em 
operação 

III. Para aumentar a confiabilidade de produtos/processos já em operação por meio da 
análise dos erros já ocorridos; 

IV. Para reduzir os riscos de erros e aumentar a qualidade em procedimentos 
administrativos 

(A) Todas as afirmativas estão corretas 
(B) Somente a afirmativa II está correta 
(C) Somente as afirmativas I e III estão corretas 
(D) Nenhuma das afirmativas estão corretas 
(E) Somente a afirmativa IV está correta 
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34.   Os anticorpos produzem: 
 

I. neutralização de alguns vírus e algumas toxinas bacterianas 
II. ativação mais seletiva da cascata do complemento 
III. ingestão mais eficaz dos microorganismos 
IV. fixação mais seletiva a parasitas multicelulares, facilitando sua destruição 

 
(A) Apenas I, II e III 
(B) Todas as afirmativas estão corretas 
(C) Apenas I,III e IV 
(D) Apenas I,II e IV 
(E) Apenas II,III e IV 

 
35.   A eritropoetina é: 
(A) Uma enzima responsável pela destruição dos eritrócitos 
(B) Um fator de crescimento responsável pela produção de plaquetas 
(C) Um fator de crescimento que estimula a produção de eritrócitos 
(D) Um cofator responsável pela destruição dos eritrócitos 
(E) Um cofator responsável pela produção dos eritrócitos 

 
36.   Qual a causa de anemias em pacientes com insuficiência renal crônica? 
(A) Diminuição do fluxo sanguineo renal 
(B) Déficit de ferro plasmático 
(C) Destruição de medula por hiperuremia 
(D) Retenção de nutrientes 
(E) Falta de produção de eritropoietina 

 
37.   O ajuste de dose da Varfarina é realizado com base no: 
(A) TPA 
(B) TTPA 
(C) VHS 
(D) RNI 
(E) Hemograma completo 

 
38.   O efeito da heparina é monitorizado por: 
(A) TPA 
(B) RNI 
(C) VHS 
(D) TTPA 
(E) Hemoglobina glicada 
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39.   A monitorização das condições clínicas do paciente com diabetes tipo 2 é feita 
através de exames laboratoriais. Assinale a alternativa que apresenta os exames 
preconizados para esta monitorização. 
(A) Glicemia, hemoglobina glicada (HbA1C) e glicosúria. 
(B) Glicemia, hemograma e velocidade de hemossedimentação. 
(C) Tempo de protrombina, glicemia e glicosúria. 
(D) Hemoglobina glicada (HbA1C), eletroforese de proteínas e glicosúria. 
(E) Ferritina,glicosúria e velocidade de hemossedimentação. 

 
40.   Após iniciar o tratamento para tuberculose com isoniazida, um paciente apresentou 
quadro de anemia hemolítica. A causa deste distúrbio se deve a: 
 
(A) Infecção por outro microorganismo 
(B) Deficiência de G-6-PD 
(C) Deficiência de vit. B12 e folato 
(D) Baixa concentração de Ferro 
(E) Presença de hemoglobina S 

 
41.   A capecitabina, utilizada para o tratamento de câncer de mama e de cólon, é um pró-
fármaco da fluorouracila. A obtenção desta molécula se dá por meio do processo de: 
(A) Introdução de grupos metilênicos 
(B) Introdução de grupos aromáticos 
(C) Bioisosterismo 
(D) Introdução de grupos substituintes 
(E) Latenciação 

 
42.   A molécula do Fármaco Fluorouracila foi desenhada para agir como antimetabólito 
da base nitrogenada uracila e possui a seguinte estrutura química: 
 
 
 
 
 
 
 
O processo para obtenção deste análogo é denominado? 
(A) Bioisosterismo 
(B) Introdução de grupos metilênicos 
(C) Introdução de grupos substituintes 
(D) Introdução de anéis aromáticos  
(E) Latenciação 
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43.   Os fármacos estruturalmente inespecíficos são aqueles que não atuam em alvos 
biológicos específicos, como enzimas e receptores.  Dentre os fármacos abaixo, qual 
pertence a esta classe? 
 
(A) Halotano 
(B) Meropenem 
(C) Propranolol 
(D) Loratadina 
(E) Suxametônio 

 
44.   As reações de fase II do metabolismo de fármacos são, em sua maioria, reações de 
conjugação e visam facilitar o processo de excreção. Dos tipos de reações abaixo, qual 
não pode ser classificada como tal? 
 
(A) Sulfatação 
(B) Redução 
(C) Glicuronidação 
(D) Conjugação com glutationa 
(E) N-acetilação 

 
45.   As interações fármaco-receptor são essenciais para a determinação da força de 
ligação entre estes dois componentes. A alquilação das cadeias de DNA pela cisplatina é 
um exemplo de ligação do tipo: 
 
(A) Hidrofóbica 
(B) Iônica 
(C) de Van der Waals 
(D) Covalente 
(E) ponte de hidrogênio 
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46.  As sentenças abaixo são definições para os termos ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, 
FARMÁCIA CLÍNICA e ATENÇÃO FARMACÊUTICA. 
 

I. Conceito de prática profissional no qual o paciente é o principal beneficiário das 
ações do farmacêutico. É o compêndio das atitudes, dos comportamentos, dos 
compromissos, das inquietudes, dos valores éticos, das funções, dos 
conhecimentos, das responsabilidades e das habilidades do farmacêutico na 
prestação da farmacoterapia, com objetivo de alcançar resultados terapêuticos 
definidos na saúde e na qualidade de vida do paciente.  

II. Toda atividade executada pelo farmacêutico voltada diretamente ao paciente 
através do contato direto com este ou através da interação com uma equipe 
multiprofissional.  

III. Conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto 
individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o 
acesso e ao seu uso racional. Este conjunto envolve a pesquisa, o 
desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem como a sua 
seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade 
dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, na 
perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de 
vida da população. 

Escolha a alternativa que mostre estes termos na ordem ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
– FARMÁCIA CLÍNICA – ATENÇÃO FARMACÊUTICA.  
 
(A) I, II e III 
(B) I, III e II 
(C) III, I e II 
(D) II, I e III 
(E) III, II e I 

 
47.   Para uma melhor compreensão do processo de implementação de farmácia clínica 
hospitalar, os pré-requisitos devem ser divididos em primários e secundários. Classifique 
as alternativas abaixo em primárias e secundárias: 
 

( ) Sistema de distribuição de medicamentos 
( ) Centro de Informação sobre medicamentos 
( ) Serviço de farmacocinética clínica 
( ) Padronização de medicamentos 
( ) Serviços farmacêuticos clínicos 

 
(A) Secundária, secundária, secundária, secundária e primária 
(B) Primária, primária, secundária, primária e secundária 
(C) Secundária, secundária, secundária, primária e primária 
(D) Primária, secundária, primária, secundária e secundária 
(E) Primária, secundária, secundária, primária e secundária 
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48.   Segundo a ASHP (American Society of Health-Systems Pharmacists), a Farmácia 
Clínica pode ser definida como “a ciência da saúde cuja responsabilidade é assegurar, 
mediante a aplicação de conhecimentos e funções relacionadas ao cuidado do paciente, 
que o uso de medicamentos seja seguro e apropriado”. Para isso é necessário: 
 
(A) Todas as alternativas estão corretas 
(B) Educação especializada e treinamento estruturado 
(C) Coleta e interpretação de dados 
(D) Motivação pelo paciente 
(E) Interações multiprofissionais 

 
49.   As informações a seguir estão relacionadas ao CIM (Centro de Informação sobre 
Medicamentos), EXCETO: 
 
(A) facilitar a tomada de decisões terapêuticas, baseando-se na informação científica, 

atualizada e dirigida; 
(B) responder às dúvidas sobre medicamentos em curto prazo e com baixo custo ao 

serviço; 
(C) ser um instrumento de integração dos membros  da equipe de saúde e apoiando-os 

nas decisões terapêuticas; 
(D) divulgar informações sobre o medicamentos, favorecendo o cuidado com a saúde 

através da automedicação; 
(E) contribuir para a definição da política de medicamentos no âmbito nacional, 

institucional e local, principalmente na elaboração de formulários terapêuticos e 
determinação de esquemas de tratamento. 

 
50.   Todas as seguintes afirmativas sobre as características de determinadas vias de 
administração de fármaco são corretas, EXCETO: 
 
(A) A administração intravenosa produz uma rápida resposta. 
(B) A administração oral exige que o paciente esteja alerta. 
(C) A administração intramuscular exige técinica estéril. 
(D) A administração subcutênea pode provocar irritação local. 
(E) A inalação proporciona um acesso lento à circulação. 

 
51.   São medicamentos utilizados para o tratamento do acidente vascular encefálico: 
 
(A) Clopidogrel, Ácido acetilsalicílico, Verapamil 
(B) Alteplase, Varfarina, Linezolida 
(C) Alteplase, Ácido acetilsalicílico, Clopidogrel 
(D) Ácido Acetilsalicílico, Epinefrina, Varfarina 
(E) Everolimus, Levotiroxina, Diazepam 
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52.   Todos os antibióticos abaixo são beta-lactâmicos, EXCETO: 
(A) Ticarcilina 
(B) Piperacilina 
(C) Ciprofloxacina 
(D) Oxacilina 
(E) Ampicilina 
 
53.   A proporção entre” acetiladores rápidos” e “acetiladores lentos” em membros de uma 
mesma família é controlada por um gene recessivo associado a: 
(A) Baixa atividade da acetilcolinesterase hepática 
(B) Alta atividade da hidroxilase 
(C) Baixa atividade da acetiltransferase hepática 
(D) Alta atividade da colinesterase 
(E) Alta atividade da glicose 6-fosfato desidrogenase 
 
54.   Qual a via de administração de um fármaco que tem maior probabilidade de resultar 
em efeito de primeira passagem? 
(A) Sublingual 
(B) Oral 
(C) Intravenosa 
(D) Subcutânea 
(E) Intramuscular 
 
55.   Com relação ao tempo de ação, coloque na ordem crescente os seguintes tipos de 
insulina: 
– Insulina Regular 
– Insulina Lispro 
– Insulina NPH 
(A) NPH>Regular>Lispro 
(B) Regular>Lispro>NPH 
(C) Regular>NPH>Lispro 
(D) Lispro>NPH>Regular 
(E) Lispro>Regular>NPH 

 
56.   Um paciente de 62 anos com diagnóstico de síndrome mielodisplásica e submetido a 
transplante de medula óssea alogênico, necessita utilizar metotrexato para prevenção da 
doença do enxerto versus hospedeiro. Qual dos medicamentos abaixo deve ser utilizado 
como antídoto à toxicidade do metotrexato? 
(A) N-acetil cisteína 
(B) Leucovorina 
(C) Vitamina K 
(D) Penicilamina 
(E) Deferoxamina 
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57.   Paciente CDB, 57 anos, sexo masculino, internado na Unidade de Terapia Intensiva 
devido a uma piora do quadro de pneumonia.  Apresentou uma suspeita de possível 
embolia pulmonar e, assim, prescreveram um anticoagulante oral (varfarina). 
Conversando com os familiares soube-se que o paciente faz uso de esquema de 
tratamento para tuberculose (rifampicina+isoniazida+pirazinamida+etambutol). Sabendo-
se deste histórico qual o possível efeito da interação medicamentosa? 
(A) Interação e aumento do efeito anticoagulante com a Pirazinamida 
(B) Interação e diminuição do efeito do antimicrobiano para tuberculose com o 

anticoagulante 
(C) Interação e diminuição do efeito anticoagulante com a Rifampicina 
(D) Inativação do efeito dos medicamentos para tuberculose 
(E) Interação e aumento do risco de toxicidade dos agentes para tuberculose 

 
58.   Paciente ABN, 40 anos, consciente, com alimentação oral e apresenta níveis de 
colesterol alto. Em uma visita multidisciplinar sugeriu-se um fármaco para diminuir os 
níveis de colesterol através da ação de ligar-se a ácidos biliares do trato gastrointestinal e 
que não apresentasse efeito adverso sistêmico. Qual foi a droga sugerida? 
 
(A) Lovastatina 
(B) Clofibrato 
(C) Sinvastatina 
(D) Genfibrozila 
(E) Colestiramina 

 
59.   Homem, 41 anos deu entrada no hospital com dor abdominal aguda, diagnosticada 
como úlcera duodenal perfurada. Laparotomia foi realizada com anestesia geral. A 
indução fora realizada com Tiopental e Vecuronio. Ao final da cirurgia a reversão do 
bloqueador neuromuscular foi feita com a administração de: 
(A) Atropina 
(B) Remifentanil 
(C) Protamina 
(D) Neostigmine 
(E) Rocurônio 

 
60.   Paciente, 70 anos, com sobrepeso utiliza diazepam para tratamento de ansiedade. 
Qual a principal implicação de utilização de benzodiazepínicos para este paciente? 
 
(A) Diminuição do tempo de meia vida 
(B) Diminuição no acúmulo da droga 
(C) Aumento do tempo de meia vida 
(D) Aumento da atividade de enzimas hepáticas 
(E) Aumento do metabolismo da droga 
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INSTRUÇÕES 

• Verifique se este caderno de prova contém um CASO CLÍNICO. 
Se o caderno estiver incompleto, solicite outro ao fiscal da sala. 
Não serão aceitas reclamações posteriores. 

VOCÊ DEVE 
• Responder o CASO CLÍNICO na folha pautada e personalizada que receber. 

Atenção: o verso dessa folha poderá ser utilizado como rascunho e não será 
considerado na correção. 

ATENÇÃO  

• Marque as respostas com caneta esferográfica azul ou preta. 
• Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de aparelhos 

eletrônicos. 
• Você terá 5h (cinco horas) para responder a todas as questões e preencher a 

Folha de Respostas e a folha pautada do CASO CLÍNICO. 
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Caso Clínico 
 
Sr. A., 57 anos, trabalha como professor universitário, divorciado há 10 anos, tem quatro 
filhos adultos, porém três deles residem fora do estado de SP. Apenas um filho de 23 
anos, J., mora com o pai, está cursando o último ano da faculdade no período noturno e 
trabalha durante o dia. A. e J. cuidam sozinhos do sobrado onde moram, fazem as 
compras e o preparo da alimentação. Sr A. tem uma presença carismática e ativa, com 
papel centralizador e provedor em seu ambiente profissional e familiar. Em seus 
momentos de lazer joga futebol aos finais de semana no clube, gosta muito de ir ao 
cinema e a shows. É tabagista, hipertenso, com sobrepeso e diabetes e está em uso de 
enalapril 20 mg 1x/dia, furosemida 40 mg 1x/dia e glibenclamida 5mg 1x/dia. 
 
Em 15/11/12 Sr. A foi encontrado pelo filho caído na sala, confuso e sem conseguir se 
comunicar. Foi levado pelo SAMU a um Hospital público, onde foi diagnosticado um 
Acidente Vascular Cerebral Isquêmico, e encaminhado para UTI, apresentando quadro de 
paralisia do lado esquerdo do corpo, confusão mental, dificuldade para se expressar (falar) 
e para deglutir, sem controle para urinar. Permaneceu na UTI por uma semana e, durante 
este período, manteve-se dependente para todas as atividades básicas de vida diária. 
 
Após a internação na UTI foi transferido para a enfermaria de Neurologia, onde 
permaneceu até, a alta que ocorreu duas semanas depois. No momento da alta hospitalar, 
foi prescrito ao sr. A. varfarina 2,5 mg 1x/dia até a próxima consulta no Ambulatório de 
Coagulação, que foi agendada para a semana seguinte. Atualmente ele se mantem 
sentado sem apoio, mas precisa de ajuda para trocar de posição, não consegue andar 
sem ajuda e tem dificuldade de comunicação, o que o deixa muito ansioso e irritado. 
Consegue ingerir alimentos sem auxílio somente na consistência pastosa, em pequenos 
volumes e levando mais de uma hora para comer. O Sr. A. é cooperativo com todas as 
intervenções porque acredita na sua recuperação plena. Durante o período de internação 
os filhos que moram fora de SP não visitaram o pai, quem o acompanhou neste período 
foi J.  
 
Faça uma breve reflexão sobre as ações pertinentes a serem abordadas na situação 
apresentada. 
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