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INSCRIÇÃO 
 

TURMA NOME DO CANDIDATO 
 
 
 

   

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
ORDEM 

302 – Atenção Hospitalar - Farmácia  
 

INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 

confira a numeração de todas as páginas. 
3. A prova é composta de 50 questões objetivas. 
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre 

na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas 

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

Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não 

ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 
8. Não será permitido ao candidato: 

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

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 
c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será 

permitido quando indicado para o atendimento especial. 
d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 
e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, 

réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 
f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 
g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação 

médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 3.3.5 do Edital. 
h) Emprestar materiais para realização das provas. 
Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo. 
 

9. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das 
respostas para o cartão-resposta. 

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

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

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 

 

 
 
 
 
 
 

Conteúdo Geral 

 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos 
Específicos  

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

RESPOSTAS
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 
02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 
03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 
04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 44 - 49 - 
05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



3/14 
 

CONTEÚDO GERAL 
 
01 - Qual dos princípios e diretrizes do SUS, descritos na Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, de 1990, representa a 

redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços entre vários grupos de governo? 
 

a) Universalização do direito à saúde. 
►b) Descentralização com direção única para o sistema. 
c) Integralidade da atenção à saúde. 
d) Participação popular visando o controle social. 
e) Resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. 

 
 

02 - No campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), considere os seguintes itens: 
 

1. Formulação da política de medicamentos, equipamentos e imunobiológicos. 
2. Fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 

radioativos. 
3. Fiscalização do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 
4. Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano. 

 

O SUS é responsável pelas ações: 
 

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

 
 

03 - Sobre o financiamento da saúde no Brasil, é correto afirmar: 
 

►a) O gasto público com o SUS é menor do que a soma dos gastos privados com planos, seguros-saúde e desembolso direto. 
b) Na maioria dos países com sistemas nacionais universais de saúde, o gasto privado é maior do que o gasto público. 
c) Os dois modelos principais de financiamento de sistemas públicos de saúde são o bismarckiano, que recebe recursos de 

impostos gerais, e o beveridgeano, que utiliza os seguros-saúde como fonte. 
d) A Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) é a principal fonte de recursos para o SUS. 
e) Apenas o governo federal deve aplicar, por lei, um percentual mínimo no SUS. Não há a mesma exigência para estados e 

municípios. 
 

 
04 - Sobre o Controle Social no Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo. 
 

1. O conselho de saúde é um órgão colegiado, deliberativo e permanente do SUS em cada esfera de governo. Faz 
parte da estrutura das secretarias de saúde dos municípios, dos estados e do governo federal. 

2. O conselho de saúde deve funcionar mensalmente, ter ata que registre suas reuniões e infraestrutura que dê 
suporte ao seu funcionamento. 

3. O segmento dos usuários deve ser paritário com os demais segmentos. Isso quer dizer que 50% dos integrantes 
do conselho de saúde têm que ser usuários, 25% dever ser profissionais de saúde e os outros 25% devem ser de 
gestores e prestadores de serviço. 

4. O conselho de saúde somente ter caráter consultivo na organização dos serviços, das ações, programas e 
políticas de saúde. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
 

05 - A Estratégia Saúde da Família (ESF) é um modelo de Atenção Primária à Saúde (APS) adotado no Brasil. Sobre a ESF, 
assinale a alternativa correta. 

 

a) É responsável pelo cuidado programado das pessoas do seu território enquanto as Unidades de Pronto Atendimento 
(UPAS) atendem à demanda espontânea. 

b) É mais efetiva quando prioriza as atividades coletivas em detrimento das individuais. 
c) A atenção domiciliar é uma de suas atividades e deve ser realizada em função do planejamento da equipe e não de acordo 

com a demanda dos usuários. 
►d) Produz melhores indicadores de saúde quando comparada às unidades básicas tradicionais. 
e) É uma estratégia voltada para as populações de baixa renda e de maior vulnerabilidade social. 
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06 - A equipe multiprofissional da Estratégia da Saúde da Família é composta pelos seguintes profissionais: 
 

a) Médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de Família e Comunidade, enfermeiro generalista ou 
especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo ser 
acrescentados a essa composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais de psicologia e terapia 
ocupacional. 

b) Médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de Família e Comunidade, enfermeiro generalista ou 
especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo ser 
acrescentados a essa composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais nutricionista e farmacêutico. 

►c) Médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico de Família e Comunidade, enfermeiro generalista ou 
especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo ser 
acrescentados a essa composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais cirurgião-dentista generalista 
ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em saúde bucal. 

d) Médico especialista em Atenção Básica ou médico de Atenção Primária a Saúde, enfermeiro generalista ou especialista 
em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo ser acrescentados a 
essa composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais nutricionista e farmacêutico. 

e) Médico especialista em Atenção Básica ou médico de Atenção Primária a Saúde, enfermeiro generalista ou especialista 
em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo ser acrescentados a 
essa composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais de saúde bucal: cirurgião-dentista generalista 
ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em saúde bucal. 

 
 

07 - A Carta de Ottawa (1986) representa um amadurecimento do campo da promoção da saúde e agrega à noção de 
determinantes sociais da saúde o conceito político de: 

 

a) prevenção. 
b) hierarquização de serviços de saúde. 
c) universalidade. 
►d) empoderamento. 
e) estilo e hábitos de vida. 

 
08 - Com relação às políticas de saúde, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da 

esquerda. 
 

1. Assistência médica mediante contribuição individual prévia, até 1988.
2. Detecção de mudanças nos fatores determinantes ou condicionantes da 

saúde individual e coletiva. 
3. Acesso de todos os cidadãos aos serviços de saúde, a partir de 1988. 
4. Mudança do modelo assistencial na atenção básica, a partir dos anos 1990. 

(   ) Sistema Único de Saúde.
(   ) Vigilância da Saúde. 
(   ) INAMPS. 
(   ) Vigilância em Saúde. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

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

 
09 - Sobre a Atenção Primária à Saúde, é correto afirmar: 
 

a) Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual, que abrange a prevenção de agravos, o 
diagnóstico, o tratamento, e a redução de danos.  

b) Tem como objetivo de desenvolver uma atenção fragmentada que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas 
e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. 

►c) Deve possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a 
porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e 
corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde. 

d) É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob forma de trabalho 
profissional isolado, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, 
considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. 

e) Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades 
espontâneas de saúde de maior frequência e relevância em seu território, observando critérios, como ordem de chegada, 
e estabelecendo cotas para populações necessitadas. 

 
10 - Assinale a alternativa cujos itens são considerados atributos centrais da Atenção Primária à Saúde (APS). 
 

a) Acesso, coordenação do cuidado, vigilância em saúde. 
b) Abrangência do cuidado, orientação comunitária, atenção programática. 
►c) Longitudinalidade, acesso ou primeiro contato, abrangência do cuidado. 
d) Competência cultural, saúde da mulher, centralidade na família. 
e) Controle social, educação em saúde, prevenção e promoção. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11 - A farmacotécnica contribui significativamente para uma assistência farmacêutica de qualidade, e orienta a 

manipulação de substâncias estéreis e não estéreis, em condições específicas. Considerando o seu papel no ambiente 
hospitalar e as legislações que regulamentadoras, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou 
falsas (F): 

 

(   ) A farmácia pode transformar especialidade farmacêutica, em caráter excepcional ou quando da indisponibilidade 
da matéria-prima no mercado e ausência da especialidade na dose e concentração e/ou forma farmacêutica 
compatíveis com as condições clínicas do paciente, de forma a adequá-la à prescrição. 

(   ) As áreas e instalações físicas destinadas à manipulação e adequação de medicamentos devem atender as 
necessidades de desenvolvimento das operações, dispondo de todos os equipamentos e materiais de forma 
organizada e racional, objetivando evitar os riscos de contaminação e misturas de componentes e garantir a 
sequência das operações. 

(   ) O setor é responsável pela unitarização de doses a partir de suas embalagens primárias, desde que os produtos 
se destinem ao uso exclusivo de pacientes internados ou em atendimento de urgência/emergência. 

(   ) As atividades do Setor de Farmacotécnica Hospitalar de formas farmacêuticas não estéreis só podem ser 
realizadas sob a supervisão direta de um farmacêutico. 

 

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

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

 
 
12 - Sobre o abastecimento e gerenciamento de materiais, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 

afirmativas: 
 

(   ) A especificação de um material consiste na determinação, com exatidão, daquilo que se torna normatizado, 
fazendo uma descrição objetiva que deve conter detalhes que diferenciem determinados itens dos outros. 

(   ) Quanto menor o período de coleta dos dados para o cálculo do consumo médio por meio da média móvel, maior 
será a segurança para a projeção do consumo futuro. 

(   ) A curva ABC classifica os itens de acordo com sua importância financeira. Os itens da Classe A representam a 
maior quantidade de itens com o menor custo financeiro. 

(   ) Grandes valores monetários imobilizados revelam valores elevados na rotatividade/giro do estoque. 
 

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

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

 
 
13 - Sobre o armazenamento e conservação de medicamentos, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 

afirmativas: 
 

(   ) Os fatores que interferem na estabilidade dos medicamentos, controláveis no armazenamento, são a iluminação, 
pressão e umidade. 

(   ) Para controle do prazo de validade dos medicamentos, deve-se utilizar o sistema FEFO – first expiry, first out, isto 
é, o primeiro que expira é o primeiro que sai. 

(   ) Os medicamentos devem ser facilmente identificáveis pelo seu nome comercial, lote e data de vencimento, 
proporcionando assim uma dispensação fácil e rápida. 

(   ) Frente à indicação “armazenar em local fresco, ao abrigo da luz”, o medicamento deve ser estocado à temperatura 
de 2 a 15º C, protegido da luz solar direta. 

 

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

a) V – F – V – V. 
►b) F – V – F – F. 
c) F – F – V – V. 
d) V – V – F – F. 
e) V – F – V – F. 
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14 - Sobre o processo de seleção de medicamentos, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. É função da Comissão de Farmácia e Terapêutica elaborar normas para prescrição, dispensação e uso dos 
medicamentos padronizados. 

2. A seleção de medicamentos é a chave mestra para a racionalização de gastos com a saúde, otimizando assim os 
recursos disponíveis no seu uso. 

3. É função da Comissão de Farmácia e Terapêutica promover um fórum de discussão para submeter o Guia 
Farmacoterapêutico à apreciação dos demais profissionais de saúde da rede que não tenham participado 
diretamente do processo. 

4. É função da Comissão de Farmácia e Terapêutica rever periodicamente o Guia Farmacoterapêutico, de preferência 
a cada três anos, com critérios de inclusão e exclusão bem definidos. 

5. Um dos critérios avaliadores da Seleção de Medicamentos é o número de substituição de produtos previstos em 
Guia Farmacoterapêutico por outro de igual grupo terapêutico, mas não incluído ou disponível. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
 

15 - A informação sobre medicamentos é uma função básica do profissional farmacêutico hospitalar e constitui parte 
integrante das atividades básicas dos serviços farmacêuticos hospitalares. Sobre esse assunto, assinale a alternativa 
correta. 

 

a) Para o bom desempenho de um serviço de informação sobre medicamentos, devem-se estabelecer normas de 
funcionamento. Para tanto, priorizam-se as consultas de informação geral, deixando-se que as consultas relacionadas a 
um paciente específico sejam atendidas por ordem de chegada. 

b) Fontes de informação primárias são elaboradas por especialista e estão disponíveis em livros e manuais. 
c) A informação reativa ou passiva é uma das principais funções de um serviço de informação e se refere à publicação de 

boletins e informativos sobre medicamentos. 
►d) Os serviços de indexação e resumo da literatura primária, que servem como orientadores na busca das informações, são 

classificados como fontes secundárias de informação sobre medicamentos. 
e) São exemplos de fontes terciárias de informação sobre medicamentos: International Pharmaceutical Abstracts (IPA), 

Medline e Iowa Drug Information System (IDIS). 
 

 
16 - Considerando a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e seus Componentes mencionados abaixo, 

numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda. 
 

1. Componente Básico da 
Assistência Farmacêutica. 

2. Componente Estratégico da 
Assistência Farmacêutica. 

3. Componente Especializado 
da Assistência Farmacêutica. 

4. Relação Nacional de 
Medicamentos de Uso 
Hospitalar. 

 

(   ) Relação de medicamentos e insumos farmacêuticos voltados aos 
agravos prevalentes e prioritários da atenção básica. Exemplo: 
benzilpenicilina benzatina. 

(   ) Os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) definem as 
linhas de cuidado para cada situação clínica, indicando a melhor 
abordagem terapêutica em cada fase evolutiva do agravo, a partir das 
melhores evidências disponíveis. Exemplo: adefovir. 

(   ) Destina-se à garantia do acesso a medicamentos para prevenção, 
diagnóstico, tratamento e controle de doenças e agravos específicos, 
como filariose e leishmaniose, dentre outras doenças.  

(   ) Efavirenz é um dos medicamentos deste componente.  
(   ) Alteplase e Tenecteplase estão incluídos na lista de medicamentos. 

 

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

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

 
 
17 - Elaboração de campanhas educativas, estímulo ao registro e uso dos medicamentos genéricos, elaboração de um 

formulário terapêutico nacional, estudos de farmacologia, ações de farmacovigilância e adequação dos recursos 
humanos representam medidas de que prioridade da Política Nacional de Medicamentos? 

 

►a) Promoção do uso racional de medicamentos. 
b) Assistência Farmacêutica. 
c) Revisão permanente da RENAME (Relação Nacional de Medicamentos). 
d) Promoção da produção de medicamentos. 
e) Garantia da segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos. 
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18 - Em relação à terapia nutricional nas doenças hepáticas, é correto afirmar: 
 

a) As doenças hepáticas crônicas evoluem para inflamação hepática e hepatite, levando à intolerância à ingestão de 
proteínas. 

b) A obesidade é altamente prevalente nos portadores de doenças hepáticas crônicas e está diretamente relacionada com o 
estágio clínico da doença. 

c) Nas doenças hepáticas agudas há redução no gasto energético basal e balanço nitrogenado positivo. 
►d) O uso de prebióticos e probióticos estão indicados na prevenção e tratamento da encefalopatia hepática. 
e) Na doença hepática crônica está indicado o uso de terapia nutricional via sonda com dieta normocalórica, normoproteica 

e normossódica. 
 
19 - Sobre a terapia de nutrição parenteral, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Considera-se como sessão de manipulação o tempo decorrido para uma ou mais manipulações de nutrição 
parenteral, sob as mesmas condições de trabalho, por um mesmo manipulador, sem qualquer interrupção do 
processo. 

2. A manipulação da nutrição parenteral deve ser realizada em área classificada grau A ou B (classe 1000), 
circundada por área grau B ou C (classe 10.000), de acordo com as Boas Práticas para Fabricação e Controle de 
Produtos Farmacêuticos. 

3. A sala destinada à manipulação de nutrição parenteral deve ser independente e exclusiva, dotada de filtros de ar 
para retenção de partículas e microrganismos e possuir pressão negativa. A entrada na área de manipulação deve 
ser feita exclusivamente através da antecâmara (vestiário de barreira). 

4. Deve ser efetuado o registro do número sequencial de controle de lote de cada um dos produtos farmacêuticos e 
correlatos utilizados na manipulação, indicando inclusive os seus fabricantes. 

5. O farmacêutico é responsável pela manutenção da qualidade da nutrição parenteral até a sua entrega ao 
profissional responsável pela administração e deve orientar e treinar os funcionários que realizam o seu 
transporte. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
20 - Na prática clínica, as preparações para administração intravenosa perfazem mais de 90% do universo de manipulações 

de uma central de manipulação de produtos estéreis. Por esta razão, elas são conhecidas como centrais de misturas 
intravenosas. Sobre este assunto, assinale a alternativa correta. 

 

a) Para medicamento administrado I.V. em infusão contínua, o paciente recebe a solução injetável com medicamentos ou 
eletrólitos adicionados, por curtos períodos de tempo, seguidos de períodos sem infusão. 

►b) Quando um medicamento com alto poder tamponante é adicionado a uma solução parenteral de grande volume, o pH da 
solução resultante será próximo ao do medicamento adicionado. 

c) Soluções parenterais acondicionadas em recipientes de dose única, com capacidade superior a 50 ml, são classificadas 
como soluções parenterais de grande volume (SPGV). 

d) Os produtos preparados com classificação no nível de risco 1 (baixo risco) permite a manipulação de mais de três produtos 
estéreis, podendo-se utilizar misturadores automáticos para este procedimento. 

e) Dentre as interações das misturas intravenosas com os recipientes, a de maior risco é a adsorção, em que o aditivo extrai 
componentes para a solução, geralmente substâncias conhecidas como plastificantes, que são tóxicas ao ser humano. 

 
21 - Em relação à farmacoterapia, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) Biodisponibilidade absoluta é a fração de fármaco absorvido que atinge o sítio de ação, enquanto a fração da dose 
que atinge a circulação sistêmica é denominada biodisponibilidade relativa. 

(   ) Dois medicamentos são considerados terapeuticamente equivalentes se eles são farmaceuticamente equivalentes 
e, após a administração na mesma dose molar, seus efeitos em relação à eficácia e segurança são essencialmente 
os mesmos, o que se avalia por meio de estudos de bioequivalência, ensaios farmacodinâmicos, ensaios clínicos 
ou estudos in vitro. 

(   ) Equivalentes farmacêuticos são medicamentos que contêm o mesmo fármaco, isto é, o mesmo sal ou éster da 
mesma molécula terapeuticamente ativa, na mesma quantidade e forma farmacêutica, podendo ou não conter 
excipientes idênticos. 

(   ) Bioequivalência consiste na demonstração de equivalência terapêutica entre produtos apresentados sob a mesma 
forma farmacêutica, contendo idêntica composição qualitativa e quantitativa de princípios ativos. 

 

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

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

 
 
  



8/14 
 

22 - A farmacocinética representa a área da farmacologia que investiga a transferência do fármaco no organismo. A 
respeito desse assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. O tempo de meia-vida de determinado medicamento representa o tempo requerido para a concentração plasmática 
se reduzir em 50%. 

2. O período requerido para a eliminação total de uma dose equivale a 10 vezes a meia-vida biológica, sendo 
denominado período washout. 

3. A eficácia de determinados medicamentos pode diminuir com o uso continuado, fenômeno conhecido como 
dependência. 

4. No modelo cinético bicompartimental, o organismo é representado por dois blocos, nos quais se avalia 
fundamentalmente a perda da dose anteriormente administrada, admitindo-se que a distribuição seja 
“instantânea”. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
23 - Com relação aos princípios de farmacocinética e farmacodinâmica, assinale a alternativa correta. 
 

a) O volume de distribuição mede a extensão da distribuição do fármaco no organismo e pode ser estimado pela razão entre 
a depuração plasmática e a área sobre a curva (ASC). 

b) A farmacocinética descreve a relação entre a concentração do fármaco no sítio de ação e o efeito resultante, incluindo o 
desenvolvimento ou aparecimento do efeito e intensidade dos efeitos terapêutico e adverso. 

►c) A fase biofarmacêutica representa a fase de liberação do fármaco de sua forma farmacêutica. 
d) Os fenômenos estudados pela farmacocinética são: absorção, distribuição, metabolismo e ligação do fármaco ao receptor. 
e) O monitoramento do efeito farmacológico após a administração da medicação ocorre na fase farmacocinética, pela 

variação das concentrações do fármaco no local de ação, em função do tempo. 
 

24 - Em relação aos erros de medicação e a administração dos antineoplásicos, identifique como verdadeiras (V) ou 
falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) A taxa de erros com antineoplásicos orais no domicílio varia de 10% a 20% e de 3% a 4% nos pacientes internados. 
(   ) Alertas em relação à similaridade de indicação dos antineoplásicos devem ser adotados (nome, som e aparência). 
(   ) A descrição correta do nome do fármaco inclui o nº, exemplo 5-fluorouracila, 6-mercaptopurina. 
(   ) Há necessidade de se ajustar as doses de acordo com os resultados da função renal, hepática e da obesidade em 

adultos e crianças. 
(   ) A administração endovenosa em volumes de 50 mL ou 25 mL é indicada para os derivados da vinca. 

 

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

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

 
25 - Os erros de medicação representam um importante problema de saúde pública e estão associados a elevada 

morbimortalidade entre pacientes hospitalizados. Os serviços farmacêuticos são consideradas estratégias 
interessantes para reduzir sua incidência, prevenindo danos e consequentemente reduzindo custos assistenciais. 
Durante o período de internamento, o acompanhamento farmacoterapêutico é fundamental. Em relação a esse serviço 
clínico, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A revisão de medicação, juntamente com o acompanhamento da história clínica do paciente, pode reduzir erros 
de medicação e otimizar a farmacoterapia dos pacientes. 

2. Pacientes de grupos especiais, como idosos, crianças e pacientes críticos, devido às suas características 
(comorbidades, estado fisiológico e criticidade), podem estar sujeitos a maior risco de eventos adversos a 
medicamentos. 

3. O acompanhamento farmacoterapêutico durante o internamento permite a integração do farmacêutico aos outros 
membros da equipe de saúde. 

4. A atuação clínica do farmacêutico deve ser condizente com as necessidades de cada instituição e deve visar a 
otimização da farmacoterapia e segurança do paciente. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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26 - A farmacovigilância é um ramo da farmacoepidemiologia definido por um conjunto de atividades destinadas a 
identificar eventos adversos produzidos por medicamentos, quantificar seus riscos, caracterizar esses fatores de 
risco, prevenir iatrogenias e avaliar suas causas. Com relação à farmacovigilância, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Reação adversa é uma resposta nociva e não intencional ao uso de medicamentos, que ocorre em doses 
normalmente utilizadas em seres humanos para a profilaxia, o diagnóstico, o tratamento de doenças ou a 
modificação fisiológica. 

2. A reação alérgica depende da dose administrada e de sensibilização prévia do indivíduo por exposição anterior 
ao medicamento e está relacionada às defesas imunológicas. 

3. Fatores como prescrição de doses inadequadas, automedicação ou prolongado período de tratamento são 
elementos que podem favorecer o surgimento de reações adversas. 

4. A comunicação de uma reação adversa a um medicamento não pode ser utilizada em ação judicial nem ser 
considerada como fato seguro de casualidade. 

5. Do ponto de vista econômico, a farmacovigilância é uma atividade de alto custo, pois deve contar com 
profissionais muito qualificados e dispor de base de dados e apoio administrativo importante, o que gera um 
resultado oneroso. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
27 - Sobre a manipulação de drogas antineoplásicas, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 

afirmativas: 
 

(   ) As farmácias de manipulação de citostáticos devem possuir salas de manipulação dotadas com antecâmara, com 
sistemas de ar independentes e de eficiência comprovada, com pressão positiva em relação às áreas adjacentes, 
sendo projetadas de forma a impedir o lançamento de pós no laboratório ou no meio ambiente. 

(   ) O armazenamento de medicamentos citostáticos deve ser realizado em local distinto, de acesso restrito, sob a 
guarda do farmacêutico, com especificação de cuidados especiais de armazenamento que garantam suas 
especificações e integridade. 

(   ) O preparo de drogas antineoplásicas deve ser realizado em sala exclusiva, com área mínima de 5 m2 e em cabine 
de segurança biológica (CSB) Classe II B1, que deve ser instalada. 

(   ) Antes do processo de desinfecção para a entrada na área de manipulação, os produtos devem ser inspecionados 
visualmente, para se verificar sua integridade física, ausência de partículas e as informações dos rótulos de cada 
unidade do lote (100 por cento). 

(   ) A câmara de segurança biológica deve ser validada com periodicidade trimestral e sempre que houver 
movimentação ou reparos, por pessoal treinado, sendo o processo registrado. 

 

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

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

 
28 - Sobre os antineoplásicos e sua categoria farmacológica, numere a coluna da direita de acordo com sua 

correspondência com a coluna da esquerda. 
 

1. Fludarabina. 
2. Doxorrubicina. 
3. Vinorelbina. 
4. Clorambucil. 
5.  Teniposídeo. 

(   ) Antraciclina.
(   ) Alquilante. 
(   ) Antimetabólito. 
(   ) Alcaloide da vinca. 
(   ) Inibidor da topoisomerase II.

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 1 – 3 – 2 – 4 – 5. 
b) 2 – 4 – 5 – 3 – 1. 
c) 3 – 2 – 1 – 5 – 4. 
►d) 2 – 4 – 1 – 3 – 5. 
e) 1 – 3 – 2 – 5 – 4. 

 
29 - Os especialistas classificam os medicamentos antineoplásicos, de uso endovenoso, de acordo com o grau de risco 

de produzir efeito emético. Um medicamento com alto risco emético apresenta que percentual de induzir náuseas e 
vômitos pós quimioterapia? 

 

a) 30 a 70%. 
b) 70 a 90%. 
c) 90%. 
►d) > 90%. 
e) 100%.  
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30 - Sobre o uso da via Intratecal, identifique como verdadeiras (V) as possibilidades para o tratamento em oncologia e (F) 
para as falsas. 

 

(   ) Na prevenção de dores cabeça após administração de quimioterápicos ou radioterapia. 
(   ) Na prevenção e tratamento de metástases cerebrais. 
(   ) Para administração da MADIT. 
 

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

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

 
31 - O metotrexato é um medicamento antineoplásico que possui indicação importante no tratamento de: 
 

a)  Meningite não bacteriana.  
►b) Artrite reumatoide severa. 
c) Hemangioma. 
d) Ovário policístico. 
e) Lipomas. 

 
32 - Em relação ao ajuste da função renal para a administração dos antineoplásicos, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. O cálculo de dose da cisplatina deve ser realizado tendo como base a AUC. 
2. A administração de altas doses de citarabina necessita ser ajustada pelo CrCl. 
3. Na administração dos ITK, há que se fazer o ajuste para o dasatinibe, mas não para o nilotinibe. 
4. Adultos em hemodiálise devem receber dose de metotrexato ajustada em 50%. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
33 - Qual é a dose máxima de metotrexato administrada pela via intratecal em adultos com LLA na prevenção ou tratamento 

das metástases cerebrais? 
 

a) 12 mg/dose. 
b) 8 mg/dose.  
►c) 15 mg/dose. 
d) 20 mg/dose. 
e) 10 mg/dose. 

 
34 - A respeito de infecções hospitalares, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) O Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH) é um conjunto de ações desenvolvidas deliberada e 
sistematicamente, com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares. 

(   ) Os membros executores da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar serão membros representantes dos 
seguintes serviços: médico, enfermagem, farmácia e laboratório de microbiologia. 

(   ) Quando se desconhece o período de incubação do microrganismo e não houver evidência clínica e/ou dado 
laboratorial de infecção no momento da internação, convenciona-se infecção hospitalar toda manifestação clínica 
de infecção que se apresentar a partir de 48 (quarenta e oito) horas após a admissão do paciente. 

(   ) São recomendados os métodos de busca ativa de coleta de dados para a Vigilância Epidemiológica das infecções 
hospitalares. 

(   ) São considerados indicadores do uso de antimicrobianos: percentual de pacientes que usaram antimicrobianos 
e frequência com que cada antimicrobiano é empregado em relação aos demais. 

 

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

a) V – V – F – F – V. 
b) F – F – V – V – F. 
c) F – V – V – F – F. 
d) V – V – F – V – V. 
►e) V – F – F – V – V. 
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35 - Ana, 60 anos, 98 Kg, 1,55 m, internou no hospital há 5 dias para realização de cirurgia bariátrica. Ela evoluiu com 
infecção na ferida cirúrgica e está em uso de Piperacilina + Tazobactam 4,5 g 6/6h. Entretanto, apresentou piora da 
função renal, com creatinina de 2,4 mg/dl. A equipe médica solicita que o farmacêutico residente verifique se existe a 
necessidade de ajuste de dose. Qual a conduta? 

 

a) Orientar a contraindicação do uso do medicamento em pacientes com alteração da creatinina. 
b) Orientar o uso de Piperacilina + Tazobactam em 4,5 g de 8/8h.  
►c) Orientar ajuste da dose da Piperacilina + Tazobactam para 2,25 g 6/6h. 
d) Orientar ajuste da dose da Piperacilina + Tazobactam para 2,25 g 8/8h. 
e) Orientar ajuste da dose da Piperacilina + Tazobactam para 2,25 g 24h. 

 
36 - José, 75 anos, está hospitalizado na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital de grande porte. Foi admitido com 

diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, porém cinco dias depois desenvolveu pneumonia hospitalar. O médico 
responsável prescreveu meropenem, 1 grama a cada 8 horas, e vancomicina, 1 grama a cada 12 horas, ambos pela via 
endovenosa. A respeito da terapia antimicrobiana prescrita, assinale a alternativa correta. 

 

a) Caso o paciente apresente ClClr = 9 ml/min, o farmacêutico deve sugerir ajuste posológico de meropenem e vancomicina. 
As doses sugeridas são: meropenem 1 grama a cada 12 horas e vancomicina a cada 24 horas. 

b) Considerando o diagnóstico de pneumonia, o farmacêutico deve sugerir substituição do meropenem por ceftriaxona. 
c) O meropenem faz parte da classe terapêutica dos carbapenêmicos, enquanto a vancomicina, dos aminoglicosídeos. 
►d) O farmacêutico deve se atentar à função renal do paciente diariamente, uma vez que entre as principais reações adversas 

da vancomicina destaca-se a nefrotoxicidade. 
e) Dispensa-se o ajuste posológico desses medicamentos no caso específico de o paciente apresentar disfunção renal. 

 
37 - Eliza, 26 anos, sem comorbidades prévias, foi admitida no hospital com sintomas de disúria. O médico a diagnosticou 

com cistite e prescreveu ciprofloxacino 500 mg a cada 12 horas. Considerando a situação exposta, assinale a 
alternativa correta. 

 

a) O antibiótico em questão pertence à classe dos aminoglicosídeos, os quais apresentam uma boa cobertura contra 
bactérias Gram-negativas. 

b) Pacientes com alergia a penicilinas não podem utilizar o ciprofloxacino, pois ele pertence à classe dos beta-lactâmicos e, 
consequentemente, induziria reação alérgica de forma semelhante. 

c) A posologia adequada do ciprofloxacino é 500 mg uma vez ao dia. Portanto, o farmacêutico deve sugerir ao médico ajuste 
posológico. 

d) Cocos Gram-positivos representam as bactérias que mais causam infecção do trato urinário. 
►e) O principal agente etiológico da cistite é a Escherichia coli, e o antibacteriano prescrito pertence à classe das quinolonas, 

apresentando boa cobertura contra esse agente e demais bacilos Gram-negativos. 
 
38 - Rogério é um homem de 42 anos portador do vírus da imunodeficiência adquirida (HIV) que apresenta coinfecção por 

tuberculose ativa (TB). No que se refere ao início da terapia antirretroviral (TARV) nesse paciente, identifique como 
verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) A coinfecção TB-HIV deve caracterizar o portador de HIV como sintomático e indicar o início da TARV,  
independentemente da forma clínica e da contagem de LT-CD4+. 

(   ) Se a contagem de LT-CD4+ for inferior a 200 células/mm3 ou houver sinais de imunodeficiência avançada, 
recomenda-se iniciar a TARV na 2ª semana após o início do tratamento para tuberculose. Caso contrário, a TARV 
pode ser iniciada na 8ª semana, após o término da fase intensiva do tratamento da TB. 

(   ) Caso a contagem de LT-CD4+ não esteja disponível no momento do diagnóstico de TB, o grau de imunodeficiência 
poderá ser estimado pela clínica e pelos resultados laboratoriais, entre estes: perda ponderal > 10%, candidíase, 
prurido, diarreia crônica e contagem de linfócitos totais < 1.000 no hemograma. Nessas situações, a TARV deverá 
ser introduzida no 15º dia do tratamento da TB ativa. 

(   ) Nos casos de tuberculose meníngea, o início precoce de TARV não altera o prognóstico da doença e ainda 
relaciona-se à maior ocorrência de eventos adversos de grau 4 (eventos limitantes ou com risco à vida). Assim, 
nessa forma de TB, recomenda-se que o início da TARV seja postergado para após 2 meses de tratamento da TB, 
independentemente da contagem de LT-CD4+. 

 

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

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

 
39 - Assinale a alternativa que apresenta a terapia antirretroviral (TARV) de primeira linha. 
 

a) A terapia inicial deve incluir combinações de dois antirretrovirais: um inibidor da transcriptase reversa análogo de 
nucleosídeos/nucleotídeos e outro inibidor da transcriptase reversa não análogo de nucleosídeos. 

b) A terapia inicial deve incluir combinações de dois antirretrovirais: um inibidor da transcriptase reversa análogo de 
nucleosídeos/nucleotídeos e um inibidor de protease. 

►c) A terapia inicial deve incluir combinações de três antirretrovirais: dois inibidores da transcriptase reversa análogo de 
nucleosídeos/nucleotídeos e outro inibidor da transcriptase reversa não análogo de nucleosídeos. 

d) A nevirapina é o antirretroviral indicado como primeira linha da classe dos inibidores de protease. 
e) Como regra, de acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para manejo da infecção pelo HIV em adultos 

(2013), o esquema de primeira linha deve ser o seguinte: tenofovir + lamivudina + darunavir. 
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40 - No que diz respeito às recomendações para o início de terapia antirretroviral (TARV) em gestantes, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 

a) Está recomendado o início de TARV para todas as gestantes, independentemente da presença de sintomas. 
b) Recomenda-se a manutenção da terapia antirretroviral após o parto, independentemente do nível de LT-CD4+. 
c) A genotipagem pré-tratamento está indicada para gestantes infectadas pelo HIV. 
d) Está recomendado o início de TARV para todas as gestantes, independentemente da contagem de LT-CD4+. 
►e) Em gestantes, na impossibilidade de obter contagem de CD4, deve-se adiar o início da TARV. 

 
41 - A instituição da terapia antirretroviral (TARV) tem por objetivo diminuir a morbidade e mortalidade dos pacientes 

acometidos pelo vírus do HIV, bem como melhorar a qualidade de vida. Com base no Protocolo Clínico e Diretrizes 
Terapêuticas para manejo da infecção pelo HIV em adultos do Ministério da Saúde (2013), assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

a) Pacientes sintomáticos, incluindo tuberculose ativa, independentemente da contagem de CD4, devem iniciar a TARV assim 
que possível. 

b) Pacientes assintomáticos que apresentam CD4 ≤ 500 células/mm3, devem iniciar a TARV. 
c) Pacientes assintomáticos que apresentam CD4 > 500 células/mm3 devem iniciar a TARV na coinfecção com o vírus da 

hepatite B. 
d) Pacientes com contagem dos linfócitos TCD4 indisponível devem iniciar a TARV. 
►e) Pacientes assintomáticos que apresentam CD4 > 1000 células/mm3 e doença cardiovascular estabelecida devem iniciar a 

TARV. 
 
42 - Larissa, 25 anos, com diagnóstico de asma, em uso de salbutamol inalatório – spray 100 mcg/dose (1 a 2 jatos, se 

necessário, a cada 4 ou 6 horas) há 2 anos. Entretanto, nos dois últimos meses teve duas crises graves de asma e 
precisou ir ao pronto-atendimento para manejo. A melhor opção de tratamento para essa paciente é: 

 

a) substituir por um corticoide inalatório em doses altas. 
b) adicionar um β2-agonista de ação prolongada. 
►c) adicionar um corticosteroide inalatório em doses baixas. 
d) substituir por um corticosteroide oral. 
e) substituir por um β2-agonista de ação prolongada. 

 
43 - João, 65 anos, história prévia de diabetes, dislipidemia e infarto há seis meses (com implante de stent não-

farmacológico), foi internado por um novo ataque isquêmico. Os medicamentos prescritos antes do internamento 
eram: Enalapril 10 mg 12/12h, AAS 100 mg, Sinvastatina 20 mg. A equipe de farmacêuticos clínicos percebe alguns 
problemas na sua prescrição domiciliar. Quais e por quê? 

 

a) Prescrição de enalapril de forma incorreta, visto que o paciente não é hipertenso; e dose da sinvastatina que deveria ser 
no mínimo 30 mg (intensidade moderada), devido ao alto risco cardiovascular do paciente. 

►b) Dose da sinvastatina que deveria ser no mínimo 40 mg (intensidade moderada) devido ao alto risco cardiovascular do 
paciente; e ausência de prescrição do clopidogrel 75 mg, visto a necessidade de dupla terapia antiplaquetária após 
implante de stent não-farmacológico por período de até um ano. 

c) Dose da sinvastatina que deveria ser no mínimo 80 mg (intensidade alta) visto o alto risco cardiovascular do paciente; e 
prescrição de enalapril de forma incorreta, visto que o paciente não é hipertenso. 

d) Dose da sinvastatina que deveria ser no mínimo 40 mg (intensidade alta) visto o alto risco cardiovascular do paciente; e 
ausência de prescrição ou utilização do clopidogrel 75 mg, visto a necessidade de dupla terapia antiplaquetária após 
implante de stent não-farmacológico por período de até três anos. 

e) Prescrição de enalapril de forma incorreta, visto que o paciente não é hipertenso; e ausência de prescrição ou utilização 
do clopidogrel 75 mg, visto a necessidade de dupla terapia antiplaquetária após implante de stent não-farmacológico por 
período de até três anos. 

 
44 - Joana, 47 anos, IMC: 32, previamente hipertensa e diabética, procura o ambulatório de atenção farmacêutica, pois 

acredita que não está muito bem e não entende seus medicamentos. Ela apresenta uma hemoglobina glicada de 8,2%, 
PA média: 130/80, CT: 200 mg/dl, HDL: 35 mg/dl, Triglicerídeos: 300 mg/dl, LDL: 105 mg/dl. Os medicamentos em uso 
são: enalapril 20 mg 12/12h, metformina 850 mg após café e glibenclamida 5 mg antes do almoço. O farmacêutico 
clínico responsável fica preocupado pois a paciente apresenta vários problemas. Em relação aos problemas da 
paciente, considere as afirmativas abaixo: 

 

1. Encontra-se com a hemoglobina glicada fora da meta terapêutica. 
2. Apresenta prescrição em subdose de metformina e glibenclamida. 
3. Apresenta dislipidemia primária, que prediz a necessidade de um medicamento adicional (estatina). 
4. Encontra-se com a pressão de consultório fora da meta preconizada (120/80) e, portanto, necessita de um 

monitoramento residencial da pressão arterial. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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45 - Durante consulta no ambulatório de atenção farmacêutica, a paciente Ana apresenta uma pressão arterial de 
180/120 mmHg, entretanto sem sintomas associados. Possivelmente, trata-se de um caso de: 

 

a) efeito do jaleco branco. 
►b) urgência hipertensiva. 
c) emergência hipertensiva. 
d) hipertensão mascarada. 
e) hipertensão rebote. 

 
46 - No que se refere à hipertensão durante a gravidez, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 

afirmativas: 
 

(   ) A pré-eclâmpsia se refere à síndrome de desenvolvimento de hipertensão e proteinúria ou disfunção de órgãos-
alvo, na maioria das vezes após 20 semanas de gestação em uma mulher previamente normotensa. Eclâmpsia é 
diagnosticada quando convulsões ocorrem. 

(   ) Os critérios para o diagnóstico de pré-eclâmpsia incluem: pressão arterial sistólica ≥ 140 mmHg ou pressão arterial 
diastólica ≥ 90 mmHg em duas ocasiões, com pelo menos quatro horas de intervalo, após 20 semanas de gestação, 
em uma paciente previamente normotensa. Se a pressão arterial sistólica é ≥ 160 mmHg ou a pressão arterial 
diastólica é ≥ 110 mmHg, a confirmação em poucos minutos é suficiente. 

(   ) Em pacientes com hipertensão de início recente, sem proteinúria, o aparecimento de qualquer um dos seguintes 
sinais é diagnóstico de pré-eclâmpsia: contagem de plaquetas < 100.000/microlitro; creatinina sérica > 1,1 mg/dL 
ou duplicação da creatinina sérica, na ausência de outra explicação para doença renal; transaminases hepáticas 
aumentadas (pelo menos o dobro das concentrações normais); edema pulmonar e sintomas cerebrais ou visuais. 

(   ) A pré-eclâmpsia, ou eclâmpsia superposta à hipertensão crônica, é diagnosticada quando uma mulher com 
hipertensão crônica desenvolve agravamento da hipertensão durante a gravidez, com início de proteinúria ou 
outras características da pré-eclâmpsia. 

 

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

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

 
47 - Leonora, 50 anos, hipertensa, em tratamento crônico com atenolol, apresenta hipotensão ortostática (postural). Tendo 

em vista o quadro da paciente, considere as seguintes ações: 
 

1. Levantar rapidamente, para evitar o efeito da hipotensão ortostática. 
2. Evitar locais e climas muito quentes ou abafados. 
3. Elevar a cabeceira da cama de 10 a 20 graus. 
4. Manter atividades físicas regulares. 

 

São orientações comportamentais com potencial para reduzir sintomas e melhorar a qualidade de vida da paciente: 
 

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

 
48 - Mariana, 17 anos, portadora de asma (diagnosticada aos 3 anos de idade), mudou-se de casa e de hábitos ao entrar na 

faculdade – ela inclusive adotou um gato. Atualmente está tendo sintomas frequentes durante as atividades diárias e 
está usando a bombinha de salbultamol frequentemente (3x/semana). Ela faz uso diário de beclometasona/formoterol 
100/6 mcg 1 puff de 12/12 h. Qual a melhor conduta no caso? 

 

a) Indicar que a paciente evite gatilhos para asma sempre que possível, tais como: pó, poeira e pelos de animais domésticos. 
Encaminhá-la ao pneumologista, sugerindo a adição de omalizumabe ao tratamento. 

b) Indicar que a paciente se adapte à nova rotina e que isso por si só irá melhorar sua asma. 
c) Encaminhar paciente ao médico com urgência, para administração de corticosteroides orais. 
►d) Indicar que a paciente evite gatilhos para asma sempre que possível, tais como: pó, poeira e pelos de animais domésticos. 

Encaminhá-la ao pneumologista, sugerindo o aumento da dose do corticosteroide inalatório. 
e) Indicar que a paciente evite gatilhos para asma sempre que possível, tais como: pó, poeira e pelos de animais domésticos. 

Encaminhá-la ao pneumologista, sugerindo a adição de montelucaste e teofilina à farmacoterapia da paciente. 
 
 
49 - Qual dos antidiabéticos abaixo é contraindicado em paciente com doença renal crônica estágio 4? 
 

a) Acarbose. 
b) Liraglutida. 
►c) Metformina. 
d) Linagliptina. 
e) Glibenclamida. 
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50 - Uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados controlados, publicada em 2015, comparou o efeito analgésico e 
a segurança da nalbufina e da morfina. O gráfico abaixo apresenta a incidência de náuseas, vômitos, prurido e 
depressão respiratória na comparação entre nalbufina e morfina.  

 

 
 

Com base nos dados apresentados no gráfico, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Não houve diferença estatisticamente significativa para ocorrência de náuseas e vômitos na comparação entre 
nalbufina e morfina. 

2. Houve diferença estatisticamente significativa para ocorrência de prurido e depressão respiratória na comparação 
entre nalbufina e morfina. 

3. Em comparação com a nalbufina, a morfina reduziu em 26% o risco de depressão respiratória. 
4. Essa meta-análise apresenta heterogeneidade alta em todos os subgrupos avaliados 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 


