
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - 2021 

Categoria Profissional: Farmácia 

BOLETIM DE QUESTÕES 

 
 

 

LEIA, COM ATENÇÃO, AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 

1. Este boletim de questões é constituído de: 
- 50 questões objetivas. 

2. Confira se, além desse boletim de questões, você recebeu 
o cartão-resposta destinado à marcação das respostas das 
50 questões objetivas. 

3. No CARTÃO-RESPOSTA 
a) Confira seu nome e número de inscrição e 

especialidade que você se inscreveu na parte superior 
do CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. 

b) No caso de não coincidir seu nome e número de 
inscrição, devolva-o ao fiscal e peça-lhe o seu. Se o seu 
cartão não for encontrado, solicite um cartão virgem, o 
que não prejudicará a correção de sua prova. 

c)  Verifique se o Boletim de Questões, está legível e com 
o número de páginas correto. Em caso de divergência, 
comunique ao fiscal de sua sala para que este 
providencie a troca do Boletim de Questões. Confira, 
também, na Capa do Boletim de Questões e no 
rodapé das páginas internas, o nome da categoria 
profissional pleiteada. 

d) Após a conferência, assine seu nome no espaço 
correspondente do CARTÃO-RESPOSTA, do mesmo 
modo como foi assinado no seu documento de 
identidade, utilizando caneta esferográfica de tinta preta 
ou azul. 

e) Para cada uma das questões existem 5 (cinco) 
alternativas, classificadas com as letras a, b, c, d, e. Só 
uma responde corretamente ao quesito proposto. Você 
deve marcar no Cartão-Resposta apenas uma letra. 
Marcando mais de uma, você anulará a questão, 
mesmo que uma das marcadas corresponda à 
alternativa correta. 

f) O CARTÃO-RESPOSTA não pode ser dobrado, nem 
amassado, nem rasgado. 

 
LEMBRE-SE 

4. A duração desta prova é de 4 (quatro) horas, iniciando 
às 8 (oito) horas e terminando às 12 (doze) horas. 

5. É terminantemente proibida a comunicação entre 
candidatos. 

 

ATENÇÃO 

6. Quando for marcar o Cartão-Resposta, proceda da 
seguinte maneira: 

a) Faça uma revisão das alternativas marcadas no 
Boletim de Questões. 

b) Assinale, inicialmente, no Boletim de Questões, a 
alternativa que julgar correta, para depois marcá-
la no Cartão-Resposta definitivamente. 

c) Marque o Cartão-Resposta, usando caneta 
esferográfica com tinta azul ou preta, 
preenchendo completamente o círculo 
correspondente à alternativa escolhida para cada 
questão. 

d) Ao marcar a alternativa do Cartão-Resposta, 
faça-o com cuidado, evitando rasgá-lo ou furá-lo, 
tendo atenção para não ultrapassar os limites do 
círculo. 

Marque certo o seu cartão como indicado: 

CERTO  

e) Além de sua resposta e assinatura, nos locais 
indicados, não marque nem escreva mais nada 
no Cartão-Resposta. 

f) O gabarito poderá ser copiado, 

SOMENTE, no espelho constante no 
final do boletim de questões 
disponibilizado para este fim que 
somente será destacado no final de 
sua prova, pelo fiscal de sua sala 

7. Releia estas instruções antes de entregar a prova. 

8. Assine na lista de presença, na linha correspondente, 
o seu nome, do mesmo modo como foi assinado no 
seu documento de identidade. 

BOA PROVA! 

PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação 
DAA – Diretoria de Acesso e Avaliação 

Belém – Pará 
Dezembro de 2020 
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1. A integralidade, como princípio do Sistema 

Único de Saúde (SUS), está fortemente 

associada à/ao(s): 

a  rede assistencial. 

b trabalho em equipe. 

c marcos organizativos.  

d atenção primária em saúde. 

e marcos doutrinários. 

2. A Política Nacional da Atenção Básica está, 
prioritariamente, organizada a partir da: 

a humanização do atendimento. 

b rede de serviços assistenciais. 

c educação permanente. 

d estratégia saúde da família. 

e linha de cuidado. 

3. A coordenação, articulação, planejamento, 
controle, avaliação e auditoria dos Sistemas 
de Saúde Estaduais e Municipais são 
condições essenciais para: 

a o atendimento das diretrizes 
constitucionais.  

b a Resolubilidade da atenção à saúde na 
perspectiva da assistência integral como 
princípio do Sistema Único de Saúde-SUS. 

c a Gestão eficiente e eficaz para o controle 
do funcionamento do Sistema Único de 
Saúde-SUS. 

d a segurança dos usuários dos serviços 
considerando as condições de organização 
e funcionamento do Sistema Único de 
Saúde-SUS. 

e o pleno funcionamento do sistema de 
informação das ações e atividades 
desenvolvidas pelos serviços de saúde do 

Sistema Único de Saúde-SUS. 

4. Os fundamentos e principais atributos da 
rede de atenção à saúde corresponde a: 

a integração horizontal dos serviços. 

b estratégia para a articulação dos serviços 
de saúde. 

c descentralização da gestão. 

d universalização do cuidado. 

e integralidade. 

5. A pandemia do Coronavírus em curso, ainda 
exige análises conjunturais e epidemiológicas 
para a mitigação do processo de transmissão 
e a adoção de estratégias assistenciais na 

perspectiva da redução do agravo às 
populações exigindo que vários fatores sejam 
levados em consideração em um cenário 
incerto. Dentre eles releva-se:  

a as características locais, sociais e 
demográficas.  

b a capacidade da gestão local. 

c as descobertas farmacológicas. 

d diferenças culturais. 

e as características socioeconômicas.  

6. Em tempos de pandemia, o mecanismo mais 

eficaz para avaliar as possibilidades de 

isolamento domiciliar das pessoas suspeitas 
de diagnóstico da Covid-19, pelo agente 
comunitário de saúde, na sua área de 
atuação é a vigilância: 

a sanitária 

b passiva 

c ativa 

d da saúde 

e na saúde 

7. Nas Redes de Atenção a Saúde são 

características das Linhas de Cuidado: 

a os cuidados assistenciais prestados de 

forma estruturada por nível de 
complexidade dos serviços de saúde. 

b um continuum assistencial composto por 
ações de promoção, prevenção, 
tratamento e reabilitação. 

c os níveis organizativos das ações da 
promoção a reabilitação da saúde. 

d os serviços de prestação da assistência da 
promoção a reabilitação da saúde.  

e um continuum organizacional composto 
por ações de promoção, prevenção, 
tratamento e reabilitação. 

8. A condição crônica se caracteriza, 

fundamentalmente, por ser tudo aquilo que 
está associada aos: 

a casos de doenças de cunho social e 
assistencial a serem atendidos pelo 
sistema de saúde. 

b casos que exigem uma resposta social 
deliberada por parte do sistema de saúde. 

c pacientes idosos com vulnerabilidade 
social. 

d pacientes portadores de doenças crônicas 
que exigem a atenção integral e 
intersetorial. 

e cidadãos e cidadãs vulneráveis social e 
economicamente. 

9. Uma das funções da equipe de saúde nas 
condições crônicas é: 

a apoiar tecnicamente os portadores de 
doenças crônicas. 

b identificar os fatores proximais das 
condições de saúde da área. 

c encaminhar aos especialistas no campo 
assistencial e social. 

d apoiar as pessoas para o autocuidado. 

e identificar a capacidade de respostas do 
sistema de saúde. 
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10. A nova forma de financiamento, pelo 

Ministério da Saúde, das ações da Atenção 

Primária em Saúde desenvolvidas nos 
municípios é denominada de Programa: 

a Nacional de Atenção Básica. 

b Previne Brasil. 

c Saúde da Família. 

d Nacional de Melhoria da Qualidade. 

e Avança Brasil. 

11. A interprofissionalidade e a autonomia são 
características do(a): 

a organização da rede de serviços de saúde. 

b processo de trabalho em saúde. 

c linha de cuidado assistencial 

hierarquizada. 

d princípio da integralidade ou atenção 

integral. 

e educação permanente. 

12. Para receberem os recursos financeiros com 
base nas novas formas de financiamento os 
municípios precisam, fundamentalmente, 
alcançar: 

a eficiência. 

b eficácia. 

c produtividade. 

d objetivos definidos pelas Secretarias 

Municipais de Saúde. 

e indicadores de desempenho satisfatórios. 

13. Um dos principais focos das diretrizes para 
segurança do paciente é: 

a o profissional de saúde. 

b o usuário do serviço de saúde. 

c a participação do paciente. 

d o envolvimento do gestor. 

e estrutura física dos serviços e equipe de 
saúde. 

14. O atual modelo de financiamento da Atenção 
Primária em Saúde é formado: 

a pela captação ponderada, pagamento por 
desempenho e por incentivos a estratégias 
e programas. 

b pelo piso nacional de atenção básica fixo e 
variável e captação ponderada e 

pagamento por desempenho. 

c pelo Programa Nacional de Melhoria do 
Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, 
pelo piso nacional de atenção básica e por 
incentivos a estratégias programadas. 

d  pela Estratégia Saúde da Família, 
Programa Nacional de Melhoria do Acesso 

e da Qualidade da atenção básica e pelo 

piso nacional de Atenção Básica. 

e Pelo incentivo a estratégias e Programas e 
Programa Nacional de Melhoria do Acesso 
e da Qualidade da Atenção Básica. 

15. O fator essencial na definição de diretrizes 

para a segurança do paciente é: 

a experiência profissional. 

b proatividade profissional. 

c cultura organizacional e sistema de 

aprendizado. 

d identificação das causas dos erros 
cognitivos. 

e compromisso institucional. 

16. Mulher de 57 anos é hipertensa e faz uso de 
hidroclorotiazida, prescrita para a pressão 
arterial elevada. Ela refere dores nas pernas 

e o médico decide mudar a medicação para 
espironolactona e losartana. A mudança para 
esse diurético é feita para:  

a reduzir hiperuricemia.  

b bloquear canais de cálcio. 

c diminuir a perda de sódio. 

d reduzir a perda de potássio. 

e inibir a enzima conversora de 
angiotensina. 

17. Paciente com Covid-19 adquiriu pneumonia 
nosocomial, após ser submetido à ventilação 

mecânica. Suspeita-se que a infecção 
secundária seja provocada pelo 
Staphylococus aureus resistente à meticilina. 
Deste modo é administrada a vancomicina, a 

qual precisa ser administrada com velocidade 
de infusão intravenosa de forma lenta, para 
evitar o efeito adverso: 

a Síndrome do homem vermelho.  

b Nefrotoxicidade. 

c Ototoxicidade. 

d Síndrome do bebê cinzento. 

e Hepatoxicidade. 

18. Um homem foi levado ao pronto-socorro em 
condição grave após ingerir um líquido de um 
frasco não rotulado. Ele apresentou diarreia, 
micção frequente, convulsões, dificuldade 
respiratória, miose e salivação excessiva. Ao 

ser internado foi administrado tratamento 

para intoxicação por organofosforado. O 
tratamento de escolha para essa intoxicação 
é: 

a Neostigmina.  

b Acetilcolina. 

c Malation. 

d Pancurônio. 

e Atropina. 
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19. Um dos principais tratamentos preventivos 

para as formas de asma são os 

glicocorticoides. Para o tratamento dessa 
enfermidade são escolhidas as formas 
inalatórias, como é o caso da budesonida, em 
detrimento das drogas de uso oral. Os 
corticosteroides inalatórios são os 

medicamentos de escolha para o tratamento 
da asma: 

a devido aos efeitos sistêmicos 
exacerbados.  

b devido a inibição da ciclooxigenase. 

c por induzirem concentrações menores no 
sistema respiratório. 

d por provocarem concentrações locais mais 
altas na via respiratória, com redução de 
efeitos sistêmicos. 

e por atuarem diretamente nos receptores 

Beta-2 adrenérgicos. 

20. Paciente hipertenso faz uso de captopril há 
um ano. Ao jogar futebol se machucou e 
precisou fazer uso de cetoprofeno. Ao iniciar 
o antiinflamatório não esteroidal percebeu 
que a sua pressão arterial descontrolou. 
Sobre o aumento da pressão arterial deste 

paciente, é correto afirmar que: 

a o cetoprofeno não interfere na ação do 
captopril. 

b o cetoprofeno inibe a síntese de 
prostaglandina renal, causando o aumento 

da retenção de fluidos orgânicos e de 
sódio.  

c o cetoprofeno ao induzir a síntese de 
prostaglandina, aumenta a pressão 
arterial. 

d o cetoprofeno ao inibir a ciclooxigenase, 

diminui a pressão arterial. 

e o cetoprofeno inibe a ciclooxigenase, 
causando diminuição da retenção de 
fluidos. 

21. Em relação à dispensação de medicamentos, 
é correto afirmar que: 

a o farmacêutico verificará de forma 

sistemática se o paciente conhece o 
objetivo do tratamento, a forma de 
administração do medicamento e se o 
mesmo não é inadequado para aquele 

paciente, considerando as informações 
disponíveis no momento. 

b o farmacêutico não precisa estar 
identificado. 

c a formação continuada ministrada pelo 
farmacêutico aos técnicos é dispensável.  

d deve-se evitar a intervenção na prescrição 

como troca por medicamento genérico. 

e o farmacêutico deve apenas orientar o 
paciente sobre o uso do medicamento, 

evitando orientação a terceiros. 

 

 

 

22. Maria é hipertensa e recentemente sofreu um 

infarto agudo do miocárdio. Para o pós-

infarto foi prescrito o atenolol. Sobre a 
indicação do atenolol, neste caso, é correto 
afirmar que: 

a o atenolol aumenta os níveis de 
bradicinina, um potente vasodilatador. 

b o atenolol por ser agonista beta-2 
adrenérgico, reduz a pressão arterial.  

c o atenolol reduz os batimentos cardíacos 
por ser antagonista não seletivos dos 
receptores beta adrenégicos. 

d o atenolol aumenta a força de contração 
cardíaca. 

e o atenolol reduz o esforço cardíaco, 

diminuindo a possibilidade de um novo 
infarto.  

23. Homem de 50 anos deu entrada no hospital 

com um quadro de angina instável. Foi 
prescrito nitroglicerina por via sublingual. 
Antes da administração do vasodilatador, o 
paciente relatou que fez uso de sildenafil. 
Deste modo interromperam a administração 
de nitroglicerina devido à possibilidade de 
hipotensão grave. A consequência da 

interação farmacodinâmica pela co-
administração de nitroglicerina e sildenafil é: 

a as duas drogas competem pela albumina 
plasmática, causando o risco de 

hipotensão grave. 

b a co-administração reduz a meia vida da 
nitroglicerina pela metabolização no 
citocromo P-450. 

c a co-exposição a esses dois fármacos 
aumenta o cGMP em grau ainda maior, 
aumentando o risco de hipotensão grave. 

d a interação entre as duas drogas diminui o 
cGMP, aumentando o risco de hipertensão. 

e a co-exposição inibe a absorção de 
nitroglicerina. 

24. Paciente de 22 anos fez uso de paracetamol 
por uma semana, após prescrição médica 

devido quadro de dengue. Apesar de ter 

tomado a medicação em doses terapêuticas, 
o paciente apresentou falência hepática e 
como consequência, foi submetido ao 
transplante de fígado. O principal metabólito 
tóxico responsável por esses efeitos é: 

a Glutationa 

b Imina de n-acetil-p-benzoquinona  

c Acetilcisteína 

d Citocromo-P450 

e Álcool  
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25. Em relação ao ciclo de assistência 

farmacêutica, o objetivo da programação de 

medicamentos é: 

a  garantir a disponibilidade dos 
medicamentos previamente selecionados 

nas quantidades adequadas e no tempo 
oportuno para atender as necessidades da 
população. 

b  caracterizado por um conjunto de 
procedimentos técnicos e administrativos 
que envolvem as atividades de 
recebimento, estocagem, segurança e 

conservação dos medicamentos, bem 
como o controle de estoque. 

c garantir a entrega do medicamento 
correto ao usuário, na dose e quantidade 

prescrita. 

d disponibilizar os medicamentos em 

quantidade, qualidade e menor 
custo/efetividade, visando manter a 
regularidade e funcionamento do sistema. 

e garantir o acondicionamento do 
medicamento, de modo a assegurar a 
qualidade do produto. 

26. Em relação aos padrões Mínimos para 

Farmácia Hospitalar, sobre a infraestrutura 
necessária ao funcionamento no que tange ao 
espaço para o farmacêutico executar as suas 
funções, NÃO está incluso:  

a a implantação e manutenção de sistemas 

de arquivo. 

b disponibilidade de salas para prática de 
atividades farmacêuticas, respeitando 
suas necessidades técnicas. 

c disponibilidade de serviços de 
manutenção, para assegurar o pleno 

funcionamento das tecnologias disponíveis 
e instalações físicas. 

d implantação de um sistema de gestão 
informatizado. 

e criação de um perfil farmacoterapêutico 
para pacientes hospitalares. 

27. O medicamento Anidulafungina compõe-se de 

um anel de seis aminoácidos ligados a uma 
cadeia lateral lipofílica e pertence à classe: 

a aminoglicosídeo. 

b quinolona. 

c cefalosporina. 

d equinocandina. 

e inibidor da DNA-polimerase. 

28. Os receptores abaixo são responsáveis pela 

maioria dos efeitos analgésicos opióides e por 

alguns dos principais efeitos adversos. Dentre 
eles, assinale a alternativa que indica o 
receptor de maior relevância para a atividade 
terapêutica e efeitos adversos. 

a σ 

b Muscarínico 

c μ 

d OLR 

e κ 

29.  O medicamento muito utilizado na 

terapêutica da depressão que atua como 
inibidor da captura da norepinefrina e 5-HT é: 

a Mirtazapina. 

b Desvenlafaxina. 

c Paroxetina. 

d Moclobemida. 

e Trazodona. 

30. Em um hospital terciário, um paciente evoluiu 
a óbito após a administração de Vancomicina 
por via endovenosa em bolus. Durante o 
processo de investigação, observou-se que 

na prescrição médica constava Vancomicina 
2g EV 12/12h. Considerando todo o ciclo do 
medicamento dentro de um hospital até sua 
chegada ao paciente, é possível determinar 

como fator causal inicial para o erro de 
medicação: 

a dispensação do medicamento. 

b administração do medicamento. 

c prescrição do medicamento. 

d recepção do medicamento. 

e aprazamento do medicamento. 

31. A Fenitoína é um medicamento muito eficaz 
em muitas formas de epilepsia, exceto nas 
crises de ausência. Como mecanismo de ação 
deste medicamento, destaca-se: 

a atuação principalmente por bloqueio uso-

dependente dos canais de sódio. 

b fraca inibição da GABA transaminase. 

c bloqueio dos canais de cálcio do tipo T. 

d liberação de catecolaminas. 

e reforço à liberação de dopamina. 

32. Interações medicamentosas que podem 

causar deterioração do status clínico do 
paciente, com ocorrência suspeitada, 
estabelecida ou provável em estudos 
controlados, considerando os riscos 
envolvidos é classificada como:  

a Nível 2 

b Nível 4 

c Nível 1 

d Nível 5 

e Nível 3 
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33. Segundo a classificação de Wills & Brown, 

reações determinadas pelas propriedades 

químicas do fármaco ou excipiente e não pela 
atividade farmacológica, são classificadas 
como:  

a Tipo C 

b Tipo F 

c Tipo B 

d Tipo E 

e Tipo A 

34. Processo cujo objetivo é escolher dentre os 
medicamentos disponíveis no mercado, 

aqueles que atenderão com eficácia e 
segurança as necessidades de uma 
determinada população e fornece 

informações para sua prescrição, sempre com 
base em critérios científicos rigorosos é: 

a programação. 

b armazenamento. 

c seleção. 

d distribuição. 

e aquisição. 

35.  O fármaco que interfere na mitose pela 

ligação com os microtúbulos fúngicos é: 

a Fluconazol. 

b Anfotericina B. 

c Caspofungina. 

d Griseofulvina. 

e Itraconazol. 

36.  O medicamento antiinflamatório, comumente 
utilizado para o tratamento sintomático da 
artrite reumatóide e osteoartrite, de potencia 
moderada e fracamente seletivo para COX-2 
é: 

a Diclofenaco. 

b Rofecoxibe. 

c Etoricoxibe. 

d Celecoxibe. 

e Lumiracoxibe. 

37. São fármacos que afetam a transmissão 
noradrenérgica, como antagonistas de 
receptores α-adrenérgicos:  

a Dobutamina e Salbutamol. 

b Tiramina e Efedrina. 

c Prazosina e tansulosina. 

d Fenilefrina e Clonidina. 

e Terbutalina e Epinefrina. 

 

 

 

 

 

 

 

38. A Penicilina G Benzatina pode ser de extrema 

importância no tratamento da infecção 

causada pelo Treponema pallidum. Deste 
modo, a via de administração recomendada 
para este medicamento é:  

a oral. 

b intramuscular. 

c sublingual. 

d intravenosa. 

e retal. 

Leia o texto abaixo para responder à questão 39 

Texto 

“Criança de 10 anos, previamente hígida, 

relata moleza no corpo e inicia quadro de 
espirros, coriza, evoluindo com febre. A mãe, 
identificando os sintomas gripais, opta por dar 
ao filho, prednisona e ácido acetilsalicílico, pois 

era o que tinha em casa. O menor começa a 
melhorar dos sintomas, mas no terceiro dia de 
uso dos medicamentos, evolui com forte 
cefaleia, episódios de êmese, desorientação e 
ocorrência de convulsão. Em atendimento de 
urgência, após controle do quadro, o médico 
assistente informa à genitora que suspendeu 

os medicamentos em uso e suspeita de reação 
adversa a medicamento. ” 

39. Após fazer a leitura do caso acima, marque a 

alternativa que corresponde à reação 
desenvolvida pela criança. 

a Síndrome de Lyme. 

b Síndrome de Reed. 

c Síndrome de Reye. 

d Síndrome extrapiramidal.  

e Síndrome de West. 
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Leia o texto abaixo para responder à questão 40 

Texto 

“Adolescente, relata dor no ouvido esquerdo, 
com presença de secreção. É levada ao 
médico, que durante a anamnese é informado 
que a moça não possui histórico de doenças 

prévias ou uso crônico de medicamentos, faz 
alimentação balanceada e pratica esportes 
(natação). Considerando a atividade esportiva, 
ele avalia o ouvido, identificando padrão de 
infecção fúngica, estabelecendo diagnóstico de 
Otite Externa, tendo como provável agente 
patológico a Candida sp.” 

40. Avaliando as informações descritas acima, 

marque a alternativa que corresponde ao 
tratamento antimicrobiano de escolha, com 
base no melhor nível de evidência clínica: 

a Fluconazol 200mg VO em dose única ou 
100mg VO por 3 a 5 dias. 

b Metronidazol EV 100mg por 3 a 5 dias.  

c Fluconazol 200mg EV por 7 dias. 

d Anfotericina 50mg EV por 5 dias. 

e Metronidazol EV 100mg por 7 dias. 

41. Segundo a Portaria MS/GM nº 204, de 29 de 
janeiro de 2007, a Assistência Farmacêutica é 
dividida em Blocos, classificados de acordo 
com as especificidades de suas ações, que 

possuem recursos próprios, movimentados 
em contas específicas. Sobre os Blocos da 
Assistência Farmacêutica, é correto afirmar 

que: 
a componente Básico lida com programas 

específicos para controle de endemias, 
tais como a tuberculose, a hanseníase, a 
malária, a leishmaniose, dentre outras 
doenças. 

b componente Básico organiza a estratégia 
de acesso a medicamentos no âmbito do 
SUS; para tratamento medicamentoso em 
nível ambulatorial, com linhas de cuidado 
definidas em Protocolos Clínicos e em 
Diretrizes Terapêuticas (Ex. Asma, 

Alzheimer, Parkinson). 

 
c componente Estratégico lida com 

medicamentos e insumos da Assistência 
Farmacêutica no âmbito da Atenção Básica 
em Saúde e daqueles relacionados a 
agravos e programas de saúde 
específicos. 

d componente Especializado lida com 
programas específicos para controle de 
endemias, tais como a tuberculose, a 
hanseníase, a malária, a leishmaniose, 
dentre outras doenças. 

e componente Básico lida com 

medicamentos e insumos da Assistência 
Farmacêutica no âmbito da Atenção Básica 
em Saúde e daqueles relacionados a 
agravos e programas de saúde 
específicos. 

Leia o texto abaixo para responder à questão 42 

Texto 

“Paciente hipertenso, apresentando edema de 
membros inferiores, é indicado a fazer uso de 
furosemida, na tentativa de ajudar no controle 
da hipertensão e reduzir o edema. Devido a 

um processo inflamatório, recebe Cetoprofeno 
para redução dos sinais flogísticos. ” 

42. Considerando que o paciente tomou a 
furosemida e o cetoprofeno em 
concomitância, espera-se que possa ocorrer: 

a aumento do efeito anti-inflamatório do 
cetoprofeno. 

b redução do efeito anti-hipertensivo e 

diurético da furosemida. 
c redução do efeito anti-inflamatório do 

cetoprofeno. 
d aumento do efeito anti-hipertensivo e 

diurético da furosemida. 
e inativação da ação anti-inflamatória do 

cetoprofeno. 

Leia o texto abaixo para responder à questão 43 

Texto 

“Paciente psiquiátrico, aparentando iniciar 
crise, manifestando sinais de confusão e 
agitação psicomotora, é atendido em serviço 

de urgência/emergência com administração de 
Haloperidol endovenoso. O mesmo aparenta 

iniciar controle da crise, porém evolui com 
tremor, excesso de salivação e hipercinesia. O 
médico assistente identifica o quadro como 
reação extrapiramidal e mantém o paciente em 
observação, para controle do quadro em caso 
de exacerbação." 

43. Tendo em vista que a reação extrapiramidal é 
uma reação adversa a medicamento (RAM) 
muito comum em pacientes em uso de 
haloperidol, assinale a alternativa correta, 
quanto à classificação de Rawlins e 
Thompson dessa RAM: 

a Reação do tipo B.  

b Reação do tipo C.  

c Reação do tipo F. 

d Reação do tipo A. 

e Reação do tipo E. 

44. No Ciclo da Assistência Farmacêutica, a 

atividade de programação corresponde a 
diversos processos, dentre eles, o de 
classificação de itens de estoque de 
medicamentos. Identifique das alternativas 
abaixo, qual faz a correta relação entre a 
classificação e o ponto de vista contemplado. 

a ABC: Essencialidade 

b PQR: Fornecedor 

c XYZ: Usuário 

d VEN: Econômico 

e 123: Processo Operacional 
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Leia o texto abaixo para responder à questão 45 

Texto 

“Adolescente com síndrome de ovário 
policístico, que apresentou quadro 
pneumônico, com falência de tratamento inicial 
com ampicilina. Passa a fazer uso de 

ceftriaxona, sendo identificada melhora do 
acometimento pulmonar a partir do 3ª dia de 
uso do antibiótico.” 

45. Considerando que há interação entre a 
terapia antimicrobiana e hormonal, é correto 
afirmar que pode ocorrer: 

a aumento da eficácia do contraceptivo. 

b redução da eficácia do antibiótico. 

c inativação do efeito contraceptivo. 

d aumento do efeito antibiótico. 

e redução da eficácia do contraceptivo. 

46. Tendo em vista o arcabouço legal que 

envolve a Política de Segurança do Paciente. 
Marque a alternativa que apresenta o 
documento legal que institui o Programa 

Nacional de Segurança do Paciente. 

a Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013. 

b RDC nº36, de 25 de julho de 2013. 

c Portaria nº1377, de 09 de julho de 2013. 

d Portaria nº2095, de 24 de setembro de 
2013. 

e Portaria nº1378, de 09 de julho de 2013. 

Leia o texto abaixo para responder à questão 47 

Texto 

“Uma licitação pode seguir modalidades 
distintas, definidas pelo valor estimado para o 
objeto a ser adquirido ou pelas características 
da modalidade.” 

(BRASIL, 1993; MARIN et al., 2003) 

47. Considerando a modalidade de licitação, 

classificada pelo valor financeiro, marque a 
alternativa correta. 

a Dispensa: qualquer valor.  

b Convite: Entre R$ 8.000,00 e R$ 
80.000,00. 

c Tomada de preço: Entre R$ 60.000,00 e 

R$ 85.000,00. 

d Concorrência pública: Até R$ 650.000,00. 

e Pregão: Acima de R$ 650.000,00. 

48. Um determinado medicamento apresenta um 
consumo médio mensal (CMM) de 250 
unidades, com um grau de atendimento de 
90%. Sabendo-se que o prazo de 
abastecimento é de 40 dias, o nível de 
estoque que sinaliza o Ponto de Pedido (PP) 

é: 

a 357 unidades. 
b 10.225 unidades.  
c 10.000 unidades. 
d 557 unidades.  

e 476 unidades. 

Leia o texto abaixo para responder à questão 49 

Texto 

“O Programa Nacional de Qualificação da 
Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (Qualifar-SUS) tem a 
finalidade de contribuir para o processo de 

aprimoramento, de implementação e de 
integração sistêmica das atividades da 
Assistência Farmacêutica nas ações e nos 
serviços de saúde, visando à atenção contínua, 
integral, segura, responsável e humanizada. ”  

(BRASIL, Ministério da Saúde. 2016) 

49. Considerando a organização do Qualifar-SUS 

em quatro eixos, é correto afirmar que: 

a o eixo Informação insere a Assistência 
Farmacêutica nas práticas clínicas, 
visando à resolutividade das ações em 
saúde, otimizando os benefícios e 

minimizando os riscos relacionados à 
farmacoterapia. 

b o eixo Educação produz documentos 
técnicos e disponibiliza informações que 

possibilitem o acompanhamento, o 
monitoramento e a avaliação das ações e 
serviços da Assistência Farmacêutica. 

c o eixo Cuidado promove a educação 
permanente e a capacitação dos 

profissionais de saúde, para qualificação 
das ações da Assistência Farmacêutica na 

prática profissional. 

d o eixo Estrutura contribui para a 

estruturação dos serviços farmacêuticos 
no SUS considerando inserir a Assistência 
Farmacêutica nas práticas clínicas, 
visando à resolutividade das ações em 
saúde. 

e o eixo Cuidado insere a Assistência 
Farmacêutica nas práticas clínicas, 
visando à resolutividade das ações em 
saúde, otimizando os benefícios e 
minimizando os riscos relacionados à 
farmacoterapia. 

50. No Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso 

e Administração de medicamentos, no que 
concerne à expressão de doses, é correto 
afirmar que: 

a é possível incluir abreviaturas das 

unidades de medida, de microgramas a 
gramas. 

b unidades de medidas não métricas 
(colher, ampola, frasco) podem ser 

utilizadas para facilitar a compreensão do 
usuário. 

c na definição da concentração de um 
medicamento fica livre a forma de 
prescrever doses que possuam o zero 

antes da vírgula (Ex. 500mg ou 0,5g). 

d o sistema métrico pode variar, de acordo 
com a determinação do prescritor. 

e não se deve utilizar “ponto” em 
substituição à vírgula, pois aumenta o 
risco de erro de doses. 
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