RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL 2014 – FARMÁCIA
QUESTÕES 1 A 20: Políticas Públicas em Saúde, SUS
01- São parâmetros para acompanhamento da
implementação da Política Nacional de Humanização na
atenção básica; EXCETO:
a) Garantia de participação dos trabalhadores em
atividades de educação permanente em saúde
b) Demanda acolhida e atendida de acordo com a
avaliação de risco, garantido o acesso referenciado aos
demais níveis de assistência
c) Organização do trabalho, com base em equipes
multiprofissionais e atuação transdisciplinar
d) Promoção de atividades de valorização e de cuidados
aos trabalhadores da saúde
02- Quanto aos princípios e diretrizes do SUS é correto
afirmar:
a) Universalidade significa condições de acesso a todos
os trabalhadores que contribuem para previdência social
b) Integralidade é a organização de programas que
atendam a todas as doenças mais prevalentes
c) O Controle Social é a participação dos usuários na
gestão do sistema. Seus fóruns oficiais são as
conferências e os conselhos de saúde
d) Equidade é a garantia de atendimento a todas as
pessoas da mesma maneira, em todos os lugares
03- Criada pelo Ministério da Saúde em 2003, objetiva,
em sua estrutura interna, efetivar os princípios do Sistema
Único de Saúde no cotidiano das práticas de gestão e
fomentar trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e
usuários para a produção de saúde e a produção de
sujeitos. Trata-se da Política Nacional de:
a) Humanização
b) Atenção à saúde dos povos indígenas
c) Saúde bucal
d) Saúde da pessoa idosa
04- Na Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde é
assegurado a todos os cidadãos o direito ao acesso às
ações e aos serviços de promoção, proteção e
recuperação da saúde promovidos pelo Sistema Único de
Saúde. O acesso aos serviços se dará prioritariamente
por:
a) unidade de escolha do usuário
b) unidades de pronto atendimento
c) serviços de saúde da atenção básica próximos ao
local de moradia
d) serviços de emergência

05- O Pacto pela Saúde compreende um conjunto de
compromissos estabelecidos entre gestores da saúde nas
três esferas de governo, no campo da gestão do sistema
e da atenção à saúde, com o objetivo de fortalecimento do
SUS. O Pacto foi construído por meio de muita
negociação entre representantes de:
a) Usuário do SUS, Conselho Nacional de Saúde e
Ministério da Saúde
b) Ministério da Saúde, Usuário do SUS e Conselho de
Secretários Municipais de Saúde
c) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde
(Conasems), Ministério da Saúde e Conselho Nacional de
Secretários de Saúde (Conasems)
d) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde
(Conasems), Conselho de Secretários Estaduais de
Saúde (Conasems) e usuário do SUS
06- Para receberem os recursos do Fundo Nacional de
Saúde, de acordo com a art. 4º da Lei nº 8.142/1990, os
municípios, estados e Distrito Federal deverão contar
com:
a) Conselho de Saúde, contrapartida de recursos para a
saúde no respectivo orçamento, Fundo de Saúde,
relatórios de gestão, Perfil demográfico e Comissão de
elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários
b) Fundo de Saúde, contrapartida de recursos para a
saúde no respectivo orçamento, Conselho de Saúde,
relatórios de gestão, Plano de Saúde e Comissão de
elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários
c) Fundo de Saúde, relatórios de gestão, contrapartida de
recursos para a saúde no respectivo orçamento, Conselho
de Saúde, Plano de Saúde e Plano Quinquenal;
d) Perfil epidemiológico, contrapartida de recursos para a
saúde no respectivo orçamento, Fundo de Saúde,
relatórios de gestão, Plano de Saúde e Comissão para
elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários
07- De acordo com a Lei 8080/ 1990, compreendem
ações de Vigilância Sanitária aquelas:
a) que proporcionam o conhecimento, detecção ou
prevenção de qualquer natureza dos fatores condicionantes
de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de adotar
medidas de prevenção e controle das doenças e agravos.
b) que informam ao trabalhador e à sua respectiva entidade
sindical e a empresas sobre os riscos de acidente de
trabalho, doença profissional e do trabalho
c) que visam a assistência ao trabalhador vítima de
acidente de trabalho ou portador de doença profissional e
do trabalho
d) capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde
e de intervir nos problemas decorrentes do meio ambiente,
da produção e circulação de bens e da prestação de
serviços de interesse da saúde
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08- A lei nº 8142/90 estabelece que:
a) a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde
e Conferencias será paritária em relação ao conjunto dos
demais segmentos
b) a representação permanente no Conselho Nacional de
Saúde é papel do Ministério da Saúde e dos
representantes do Conselho Nacional dos Secretários de
Saúde, do Conselho Nacional de Secretarias Municipais
de Saúde, das centrais de trabalhadores e da federação
brasileira de hospitais
c) a representação dos usuários nos conselhos de saúde
será majoritária em relação aos demais segmentos
d) os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão
alocados para cobertura prioritária da rede hospitalar de
alta complexidade
09- De acordo com a Portaria/GM Nº 399, de 22/02/2006,
uma das prioridades do Pacto de Gestão é estabelecer as
diretrizes para a gestão do SUS, com ênfase no(a):
a) educação na saúde e na escola sindical
b) planejamento centrado no gestor e na regionalização
c) planejamento centrado no gestor e no planejamento
estratégico
d) descentralização e na regionalização
10- De acordo com a Lei 8080/1990 em seu artigo 16,
compete à Direção Nacional do Sistema Único de Saúde:
a) coordenar e, em caráter complementar, executar ações
e serviços de vigilância epidemiológica
b) executar serviços de saúde do trabalhador
c) coordenar serviços de alimentação e nutrição
d) definir e coordenar os sistemas de rede de laboratórios
de saúde pública
11- As reuniões ordinárias da Conferência de Saúde, de
acordo com § 1.° do artigo 1 da Lei 8142/1990, obedecem
à periodicidade de:
a) 04 anos
b) 02 anos
c) 06 meses
d) 03 meses
12- Assinale a alternativa que corresponde à prioridade do
Pacto pela Vida acrescentada pela Portaria GM/MS nº
2.669 de 03 de novembro de 2009:
a) redução da mortalidade infantil e materna
b) saúde do homem
c) controle do câncer de colo de útero e de mama
d) atenção à saúde do idoso

13- De acordo com a Lei 8142/1990, o Conselho de
Saúde é uma das instancias colegiadas do Sistema Único
de Saúde em caráter:
a) permanente e deliberativo
b) permanente e consultivo
c) apenas deliberativo
d) apenas consultivo
14- De acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários da
Saúde, é garantido ao usuário:
a) ser submetido a exame, sem conhecimento e
consentimento, nos locais de trabalho (pré-admissionais
ou periódicos), nos estabelecimentos prisionais e de
ensino, públicos ou privados
b) o acesso à continuidade da atenção com o apoio
domiciliar, quando pertinente, sem treinamento em
autocuidado que maximize sua autonomia ou
acompanhamento em centros de reabilitação psicossocial
ou em serviços de menor ou maior complexidade
assistencial.
c) o recebimento, quando internado, de visita de médico
de sua referência, que não pertença àquela unidade
hospitalar, sendo facultado a esse profissional o acesso
ao prontuário.
d) Nas situações de urgência/emergência, o atendimento
se dará de forma condicional, em qualquer unidade do
sistema
15- É considerado como uma das diretrizes de maior
relevância ética / estética / política da Política Nacional de
Humanização (PNH) do Sistema Único de Saúde:
a) Grupo de Trabalho de Humanização
b) Colegiado Gestor
c) Contrato de Gestão
d) Acolhimento
16- Em relação aos recursos humanos que atuam no
Sistema Único de Saúde (SUS) são feitas as afirmações a
seguir:
I - Os cargos e funções de chefia, direção e
assessoramento só poderão ser exercidas em regime de
tempo integral
II - Os servidores que legalmente acumulam dois cargos
ou empregos somente poderão exercer suas atividades
em um único estabelecimento do SUS
III - Somente poderão exercer suas atividades em mais de
um estabelecimento do SUS os ocupantes de cargos ou
função de chefia, direção ou assessoramento
IV - A política de recursos humanos na área da saúde
será formalizada e executada, articuladamente, pelas
diferentes esferas de governo
Estão corretas:
a) II e III
b) I e III
c) I e IV
d) II e IV
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17- Sobre a direção do Sistema Único de Saúde são
feitas as afirmações a seguir:
I. No âmbito da União, pelo Ministério da Previdência
Social
II. No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pala
respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente
III. No âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria
de Saúde ou órgão equivalente
IV. A direção do Sistema Único de Saúde é única
Estão corretas:
a) II, III e IV
b) I e II e IV
c) I, II e III
d) I, III e IV
18- Considere as afirmativas abaixo de acordo com o
documento “Diretrizes operacionais para os pactos pela
vida, em defesa do SUS e de gestão”, que tem por
objetivo consolidar o SUS.
I. A implementação desse pacto, nas suas três dimensões
– Pacto pela Vida, Pacto de Gestão e Pacto em Defesa
do SUS – possibilita a efetivação de acordos entre as três
esferas de gestão do SUS com os usuários dos serviços
II. Saúde do idoso, redução da mortalidade infantil e
materna, promoção da saúde e fortalecimento da atenção
básica são algumas das prioridades do Pacto pela Vida.
III. Dentre os objetivos e metas para o Controle do Câncer
de Mama está o de ampliar para 90% a cobertura de
mamografia, conforme protocolo.
IV. Assumir a Estratégia de Saúde da Família como
prioritária para o fortalecimento da atenção básica,
devendo seu desenvolvimento considerar as diferenças
loco-regionais estão entre os objetivos do Fortalecimento
da Atenção Básica.
Assinale a alternativa em que TODAS as afirmativas
indicadas são verdadeiras:
a) I e III
b I e II
c) II e IV.
d) III e IV
19- As Conferencias de Saúde e os Conselhos de Saúde
terão sua organização e normas de funcionamento
definidas em regimento próprio, aprovadas pelo:
a) Ministério da Saúde
b) Congresso Nacional
c) Presidente da republica
d) Respectivo conselho

20- Quanto à gestão financeira do SUS, é incorreto
afirmar que:
a) Nos casos de estados e municípios sujeitos a notório
processo de migração, os critérios demográficos
mencionados na Lei 8080/90 serão ponderados por
outros indicadores de crescimento populacional, em
especial o número de eleitores registrados
b) Um terço dos recursos destinados a estados e
municípios será distribuída segundo o quociente de
sua divisão pelo número de habitantes, independente
mente de qualquer procedimento prévio
c) As autoridades responsáveis pela distribuição da
receita efetivamente arrecadada transferirão
automaticamente ao Fundo nacional de Saúde,
observado o critério da Lei 8080/90, os recursos
financeiros
correspondentes
as
dotações
consignadas no orçamento da seguridade social, a
projetos e atividades a serem executados no âmbito
do SUS
d) Na distribuição dos recursos financeiros da
seguridade social será observada a mesma
proporção da despesa prevista de cada área, no
orçamento da seguridade social
QUESTÕES 21 A 50: Conteúdo Específico
21. Sobre a utilização de recursos do Bloco de
Financiamento da Assistência Farmacêutica para a
adequação de espaço físico das farmácias do SUS,
para aquisição de equipamentos e mobiliário e para a
qualificação dos recursos humanos da Assistência
Farmacêutica é verdadeiro afirmar:
a) Até 15% da soma dos valores dos recursos
financeiros definidos para Estados e Municípios no
Componente Básico da Assistência Farmacêutica
podem ser utilizados para este fim
b) Os recursos destinados ao financiamento da
assistência farmacêutica no SUS são exclusivos para
a aquisição e distribuição de medicamentos, sendo
vedada sua utilização para outra finalidade
c) Até 10% da soma dos valores dos recursos
financeiros definidos para Estados e União no
Componente
Especializado
da
Assistência
Farmacêutica podem ser utilizados para este fim
d) Até 15% dos valores dos recursos financeiros
transferidos pela União aos Municípios, referentes ao
Componente
Estratégico
da
Assistência
Farmacêutica, podem ser utilizados para este fim
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22. Pode-se afirmar que as ações judiciais para

fornecimento de medicamentos são um dos maiores
desafios que os gestores estaduais do SUS
enfrentam atualmente. Sobre este fenômeno, observe
as asserções abaixo:
I. A fundamentação jurídica dessas ações está
baseada na garantia do direito à saúde e à vida,
citando, principalmente, o artigo 196 da
Constituição Federal, e a Lei 8080 de 1990, que
definem, respectivamente, saúde como direito de
todos e dever do Estado e a execução de ações
de assistência terapêutica integral, inclusive
farmacêutica, como campo de atuação do SUS.
II. O forte processo de incorporação tecnológica que
transformou radicalmente a medicina e a atenção
à saúde nas últimas décadas é apontado como
uma das causas das demandas judiciais. Isto
expõe a saúde como uma área particularmente
suscetível a influências outras que não
exclusivamente os benefícios advindos do
desenvolvimento científico e tecnológico – como a
necessidade de obter retorno financeiro dos
investimentos aplicados no desenvolvimento de
novos medicamentos.
Acerca dessas asserções, assinale a opção correta.
a) A primeira asserção é uma proposição
verdadeira, e a segunda é uma proposição falsa
b) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a
segunda é uma proposição verdadeira
c) As duas asserções são proposições falsas
d) As duas asserções são proposições verdadeiras
23. A seleção de medicamentos pode ser considerada o

eixo do Ciclo da Assistência Farmacêutica e
proporciona ganhos terapêuticos, gerenciais e
econômicos.
I. A seleção de medicamentos expande o escopo
terapêutico contemplado pela assistência
prestada, ao aumentar a variabilidade e número
de produtos incluídos na rotina gerencial da
assistência farmacêutica.
II. A promoção do uso racional e a melhoria da
resolubilidade terapêutica são exemplos de
ganhos terapêuticos alcançados por meio do
acesso a medicamentos eficazes, seguros e
voltados às doenças prevalentes.
III. A seleção uniformiza condutas terapêuticas,
baseando-as em evidências científicas, tornando
impessoais as decisões na escolha dos
medicamentos utilizados.
IV. A racionalização dos custos dos tratamentos e,
consequentemente, a otimização dos recursos
humanos, materiais e financeiros disponíveis
descrevem ganhos econômicos associados à
seleção.

Assinale a alternativa que apresenta as assertivas
corretas.
a) II, III e IV
b) I, II, IV
c) II, IV
d) I, III
24. O objetivo da programação de medicamentos é fazer

com que o serviço ou sistema disponha de
medicamentos apropriados, nas quantidades
necessárias, em tempo oportuno. Dentre os vários
métodos existentes para estimar as necessidades de
medicamentos, pode-se citar:
a) oferta de serviços e perfil epidemiológico
b) consumo histórico e pregão
c) consumo ajustado e variação de estoque
d) curva ABC e oferta de serviços

25. A de aquisição de medicamentos por meio de

a)
b)
c)
d)

contratos de fornecimento com entregas em parcelas
– como um contrato de fornecimento para um período
de 12 meses, com entregas trimestrais – apresenta
algumas vantagens relatadas na literatura. Assinale a
alternativa que descreve alguma dessas vantagens.
Aumento dos estoques armazenados, amplificando a
utilização dos recursos necessários e, com isso,
racionalizando os custos de armazenagem
Realização de um número maior de processos de
compra em menor volume no decorrer do ano, o que
representa ganhos de escala
Imobilização de um volume menor de recursos
financeiros e manutenção da regularidade no
abastecimento
Padronização das quantidades recebidas ao longo do
ano, independentemente da sazonalidade da
demanda

26. Para a implementação de um programa de farmácia

clínica hospitalar, alguns pré-requisitos são
imprescindíveis para a promoção do uso correto e
seguro de medicamentos por meio de atividades
clínicas. Assinale a alternativa que indica um prérequisito primário:
a) serviço de farmacocinética clínica
b) relacionamento interprofissional
c) monitorização de erros de medicação
d) educação continuada para farmacêuticos
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27. M.S.R.,

sexo feminino, 80 anos, procura o
farmacêutico referindo dor de estômago forte após
ingerir capecitabina em apresentação oral (cápsula).
A paciente pergunta se poderia tomar o medicamento
com leite e relata que gostaria de interromper o
medicamento. Nesta situação, o farmacêutico deverá:
I. Perguntar o horário e como a paciente toma o
medicamento.
II. Pesquisar se existe alguma interação fármaconutriente antes de informar que a
capecitabina pode
ser administrada com leite.
III. Solicitar que a paciente suspenda o
medicamento imediatamente e procure o
médico.
Estão corretas as afirmações:
a) II e III
b) I e II
c) I e III
d) Apenas III

28. Para a manipulação de medicamentos injetáveis

antineoplásicos citotóxicos é necessário:
a) Pressão de insuflação de ar da sala de
manipulação superior à ante-sala
b) Capela de segurança biológica classe II B2 com
100% de exaustão externa
c) Técnica específica de preparação visando à
formação de aerossóis em capela
d) Recirculação do ar filtrado em capela de fluxo
laminar e saturação do ambiente

29. A seleção de medicamentos deve ser realizada como

um processo contínuo, multidisciplinar e participativo.
Para tal, é preconizada a constituição da Comissão
de Farmácia e Terapêutica (CFT) como uma
instância colegiada de caráter consultivo e
deliberativo, por meio de instrumento legal. É uma
atribuição da CFT:
a) Construir uma lista de medicamentos mais
utilizados pelas especialidades do serviço de
saúde
b) Elaborar normas e medidas de correção sobre o
uso de medicamentos
c) Ampliar o arsenal terapêutico incluindo
medicamentos com similar eficácia e segurança
d) Incluir medicamentos com base no material
apresentado pelos proponentes e na experiência
pessoal do prescritor

30. O aumento dos gastos com medicamentos nos
serviços de saúde tem propiciado maior relação entre
gestores e farmacêuticos. A gestão clínica na
farmácia hospitalar é uma forma de aproximar a
prática clínica à gestão de recursos, complementando
a administração. Assinale a alternativa que contém
duas ações que caracterizam a gestão clínica:
a) Gestão de estoques e implementação de sistema
informatizado de distribuição de medicamentos
b) Realização de estudos de utilização de
medicamentos e monitoramento da aquisição de
medicamentos
c) Seleção de medicamentos e participação ativa
do farmacêutico na auditoria de antimicrobianos
d) Definição do organograma funcional e controle
do tempo de tratamento com medicamentos
31. Os agentes antiretrovirais aprovados para o
tratamento da AIDS são classificados em: inibidores
nucleosídicos da transcriptase reversa, inibidores
não-nucleosídicos da transcriptase reversa e
inibidores da protease. Os representantes de cada
grupo, respectivamente, são:
a) Nevirapina, Zalcitabina e Indinavir
b) Lamivudina, Efavirenz e Ritonavir
c) Didanosina, Estavudina e Nevirapina
d) Saquinavir, Abacavir e Amprenavir
32. Os fármacos de primeira linha utilizados no
tratamento da tuberculose são:
a) Isoniazida, Etambutol, Rifampicina, Claritromicina
ou Doxiciclina
b) etambutol, rifabutina ou rifampicina, claritromicina
ou Azitromicina
c) Rifabutina, Ciprofloxacino, Etionamida, Cefoxitina
ou Minociclina
d) Isoniazida, Rifampicina, Pirazinamida, Etambutol
ou Estreptomicina

33. Os antifúngicos azólicos incluem duas grandes
classes: os imidazólicos e os triazólicos. Ambos
compartilham o mesmo mecanismo de ação que é a
inibição:
a) Da enzima timidilato sintase
b) Dos poros ou canais da membrana plasmática
c) Da síntese do ergosterol
d) Da conversão da flucitosina em fluorouracil
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34. Os antibióticos da família 4-quinolonas fluoradas
(floxacinas)
apresentam
ampla
atividade
antimicrobiana. O mecanismo pelo qual eles atuam
nas bactérias é inibindo as enzimas:
a) Proteoglicanase e glicopeptidase
b) DNA girase e topoisomerase IV
c) Timidilato sintase e glicosidase
d) Transpeptidase e lactamase

35. O metronidazol é um composto nitroimidazol com
atividade antiparasitária e antimicrobiana. Além
destas duas atividades também apresenta outro
efeito que é semelhante ao:
a) Cetoconazol
b) Mebendazol
c) Clavulanato
d) Dissulfiram
36. O antagonista dos benzodiazepínicos empregado
para reverter os efeitos sedativos é o:
a) Flurazepam
b) Zolpidem
c) Flumazenil
d) Zleplona

37. A utilização de ferramentas de Farmacoeconomia é
cada vez mais frequente durante o processo de
seleção de medicamentos. Por exemplo, a chamada
análise de custo-efetividade pode auxiliar na
comparação de medicamentos que pertencem à
mesma classe terapêutica, indicando aquele que
apresenta melhor resultado clínico por unidade
monetária aplicada. No que diz respeito à
interpretação dos resultados deste tipo de análise, é
correto afirmar que:
a) Quando medicamentos com efetividades
diferentes são comparados, aquele de menor
custo será o mais vantajoso
b) Medicamentos que apresentam a mesma razão
de
custo-efetividade
são
considerados
igualmente efetivos
c) Medicamentos com razão de custo-efetividade
igual a 01 (um) devem ser desconsiderados nas
análises
d) O medicamento mais vantajoso será aquele que
apresentar a menor razão de custo-efetividade

38. Um estudo de utilização de medicamentos foi
empregado com o objetivo de avaliar o consumo do
benzodiazepínico clonazepam. Para isso, foi
realizado um levantamento do número de unidades
do medicamento dispensadas nos últimos dois anos.
Os resultados obtidos são apresentados na tabela a
seguir:
Ano Apresentação Total
de
unidades
dispensadas
2011 comprimidos
16.000
de 0,5 mg
2012 comprimidos
4.000
de 2 mg
Sabendo que a Dose Diária Definida (DDD) do
clonazepam é 8 mg, o número total de DDD
dispensadas no período analisado é:
a) DDD
b) 20.000 DDD
c) 2.500 DDD
d) 10.000 DDD
39. Durante uma consulta farmacêutica, um paciente
diabético que faz uso contínuo do medicamento
glibenclamida relatou ao profissional que
frequentemente vem experimentando tonturas e em
alguns momentos tremores e palpitação. O
farmacêutico suspeitou que estes sintomas
pudessem ser resultado de hipoglicemia, uma reação
adversa associada ao uso deste medicamento. Com
relação ao tipo de reação adversa identificada pelo
farmacêutico é correto afirmar que é uma reação do
tipo:
a) A, pois é dose independente
b) B, pois não é possível a sua reprodução
experimenta.
c) B, pois pode ser prevenida com o ajuste da dose
d) A, pois é relacionada ao efeito farmacológico do
fármaco
40. O sistema de Farmacovigilância brasileiro baseia-se
no seguinte método para detecção precoce de sinais
de reações adversas a medicamentos:
a) Notificação intensificada
b) Monitorização de eventos relacionados à
prescrição de medicamentos
c) Notificação voluntária
d) Record-linkage
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41. O erro de medicação é um importante problema de
saúde pública que acarreta milhares de mortes todos
os anos em diversos países. A definição correta de
erros de medicação é:
a) Qualquer evento evitável que pode, de fato ou
potencialmente, levar ao uso inadequado do
medicamento independente do risco de lesar ou
não o paciente
b) Quaisquer danos leves ou graves causados pelo
uso de medicamentos que podem ser
classificados como evitáveis ou inevitáveis
c) Qualquer efeito prejudicial ou indesejado que se
apresenta após a administração do medicamento
em doses normalmente utilizadas no homem
d) Qualquer incidente, problema ou insucesso,
inesperado ou previsível que ocorre durante o
processo de utilização do medicamento

42. Nos Estudos de Utilização de Medicamentos (EUM) a
Dose Diária Definida (DDD) é a medida de
quantificação de medicamentos recomendada pela
Organização Mundial da Saúde. Em relação às
propriedades da DDD é correto afirmar:
a) Permite fazer comparações entre um período e
outro dentro de um mesmo país, sem que os
resultados sejam afetados por mudanças de
preços ou apresentações
b) Permite estimar prevalência de enfermidades
c) É muito útil para expressar o consumo de
medicamentos quando as combinações em
doses fixas de dois ou mais princípios ativos
constituem uma parte importante do consumo
d) Em comparações internacionais não é
necessário considerar a estrutura da população
dos países comparados
43. As interações medicamentosas são objeto de
investigação da Farmacovigilância, porque aumentam
o risco de aparecimento de efeitos adversos e podem
ser de natureza farmacocinética ou farmacodinâmica.
Quanto às interações farmacocinéticas, pode-se dizer
que:
a) Interferem na atividade dos fármacos
b) Podem levar ao aumento da resposta desejada
por sinergismo
c) Podem anular ou reduzir o efeito desejado por
antagonismo
d) Interferem nos processos de absorção,
distribuição, metabolismo ou excreção dos fármacos

44. Os medicamentos que fazem parte das linhas de
cuidado para as doenças contempladas no
Componente
Especializado
da
Assistência
Farmacêutica estão divididos em três grupos, com
características, responsabilidades e formas de
organização distintas. A constituição dos grupos
obedece aos seguintes critérios gerais:
a) Gravidade da doença, custo total do tratamento,
garantia de financiamento pela esfera federal de
gestão
b) Complexidade da doença, garantia da
integralidade do tratamento, equilíbrio financeiro entre
as esferas de gestão
c) Duração do tratamento ambulatorial da doença,
raridade e complexidade da doença, situação de
registro do medicamento no Brasil
d) Financiamento pelas três esferas de gestão,
integralidade do tratamento, custo e duração do
tratamento ambulatorial

45. No campo das infecções hospitalares, o
procedimento que corresponde a “eliminação de
microorganismos patogênicos, com exceção de
esporos, de objetos inanimados e superfícies, por
meios térmicos ou químicos” é:
a) Desinfecção
b) Descontaminação
c) Esterilização
d) Antissepsia

46. Sobre o sistema de distribuição de medicamentos por
dose unitária, julgue os itens a seguir:
I. Os medicamentos dispensados por esse sistema
são entregues à enfermagem de forma a não
requerer manipulação antes da administração.
II. Os medicamentos não administrados num
determinado período de no máximo 24 horas
podem ser armazenados na unidade de
internação pela equipe de enfermagem para uso
posterior.
III. Este sistema pode ser classificado como direto,
onde o farmacêutico recebe a prescrição ou sua
cópia direta, ou indireto, onde transcrições das
prescrições são enviadas ao serviço de farmácia.
IV. Este sistema facilita o cumprimento dos planos
terapêuticos e permite detectar omissões de
doses.
Estão corretas as seguintes afirmativas:
a) III e IV estão corretas
b) II e III estão corretas
c) I e IV estão corretas
d) II e IV estão corretas
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47. Um dos critérios que justificam a necessidade de
descentralização do sistema de distribuição são as
unidades com:
a) Alto consumo de medicamentos
b) Pacientes graves
c) Grande uso de medicamentos de alto custo
d) Grande uso de medicamentos injetáveis

48. Sobre o controle de infecção hospitalar, julgue os
itens a seguir:
I. A lavagem das mãos é o método mais eficaz e
simples para reduzir a disseminação de agentes
infecciosos em um hospital.
II. Todos os pacientes em tratamento de infecção
bacteriana devem ser submetidos a medida de
isolamento do tipo precaução de contato.
III. Uma importante contribuição da farmácia
hospitalar junto à comissão de controle de
infecção hospitalar é a definição conjunta de
políticas de dispensação controlada de
antimicrobianos.
IV. Os pacientes acometidos por tuberculose não
tratada devem ser submetidos a medida de
isolamento do tipo precaução de contato.
Estão corretas as seguintes afirmativas:
a)
b)
c)
d)

I e III estão corretas
I, III e IV estão corretas
II, III e IV estão corretas
II e IV estão corretas

49. Na composição eletrolítica de uma nutrição
parenteral, os seguintes íons são as fontes
frequentes de incompatibilidades:
a) Ca2+, Mg2+ e Clb) Mg2+, K+ e PO43c) Ca2+, K+ e Cld) Ca2+, Mg2+ e PO43-

50. Sobre manipulação de medicamentos estéreis no
hospital, julgue os itens a seguir:
I. A sequência de adição de múltiplos eletrólitos ou
medicamentos, a ordem de adição é útil para
minimizar precipitação.
II. A diluição de um medicamento injetável deve ser
realizada em volumes preferencialmente maiores
no caso de pacientes em insuficiência renal,
respeitando no entanto as limitações de
compatibilidade.
III. A conservação em geladeira de medicamentos
injetáveis após diluição é recomendável sempre
que possível, pois a alta temperatura pode
acelerar as reações de degradação.
IV. O principal risco de administração endovenosa
de soluções hipotônicas é o de hemólise,
podendo oferecer sérios riscos ao paciente.
Estão corretas as seguintes afirmativas:

a)
b)
c)
d)

I e III estão corretas
II e III estão corretas
I e IV estão corretas
I e II estão corretas
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