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Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira 

CNPJ 02.122.913/0001-06 
Rua Florianópolis, 1448-E – CEP: 89812-505 – Chapecó – SC 

Fone: (0xx49)3321-6500   E-mail: eventos@hro.org.br 

 

PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM 

ONCOLOGIA - 2020/2022 N.01/2019
 

 

FARMÁCIA
 

 
INSTRUÇÕES 

 

1. Esta prova possui 40 (quarenta) questões objetivas subdivididas em 10 (dez) questões de 
Conhecimentos Gerais sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), 05 (cinco) questões de 
Legislação Específica conforme Área de Concentração e 25 (vinte e cinco) questões da Área 
Profissional. 

2. Cada questão possui 4 (quatro) alternativas, sendo apenas uma delas a correta. 

3.  A  interpretação faz parte da prova, não sendo permitido solicitação de esclarecimentos junto aos 
Fiscais. 

4. Só será permitido, a utilização de caneta de material transparente na cor preta ou azul. 

5. O candidato dispõe de, no máximo, quatro horas para responder as questões e preencher o 
Cartão de Respostas. Não haverá substituição do cartão-resposta. 

6. Durante a prova o candidato receberá uma folha em branco para anotar o gabarito. 
Essa folha ficará em poder do candidato após o término da prova. 

7. Após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de prova sem autorização e 
acompanhamento da fiscalização. 

8. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova 1 (uma) hora após seu 
início. 

9. Os três últimos candidatos que permanecerem na sala de prova deverão permanecer na sala até 
o último entregar a prova. 

 10. Ao terminar a prova o candidato entregará obrigatoriamente, ao fiscal de sala o seu cartão 
resposta devidamente assinado, juntamente com seu caderno de prova. 

11. Serão fornecidos exemplares ou cópias dos cadernos de questões, juntamente com a liberação 
do gabarito das provas via site conforme edital. 

12. Na necessidade de ir ao banheiro, o candidato deverá solicitar permissão para ausentar-se da 
sala e aguardar disponibilidade de fiscal, para acompanhá-lo. 
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CONHECIMENTOS GERAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

1. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, Lei n° 8.080/1990, é INCORRETO afirmar: 

a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício.  

b) O dever do Estado é garantir a saúde e consiste na formulação e execução de políticas 
econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 
estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços 

para a sua promoção, proteção e recuperação.  
c) O dever do Estado exclui a responsabilidade à saúde das pessoas, da família, das empresas e da 

sociedade. 
d) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como 
determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o 

meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso 
aos bens e serviços essenciais. 

 
2. De acordo com o art. 2° da Lei n° 8080/1990, é CORRETO afirmar que a saúde é: 

 a) Direito do Estado e dever do cidadão. 
 b) Cultivada no seio familiar e aprimorada quando do convívio com a sociedade. 
 c) A responsabilidade maior do Estado, junto com a educação.  

 d) Um direito fundamental do ser humano. 
 

3. De acordo com o art. 2° da Lei n° 8080/1990, o dever do Estado de garantir a saúde consiste na 
formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem:  
a) Fortalecimento da raça brasileira e à sua qualificação como uma das superiores no mundo 

moderno. 
b) Redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que 
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação.  
c) Aumento dos riscos de doenças e ao estabelecimento de condições que assegurem acesso 

universal aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 
d) Exposição da população brasileira a endemias e viroses situacionais.  
 

4. De acordo com a Lei 8.080/1990, o Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído: 
a) Pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados apenas por órgãos e instituições públicas 

federais da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.  
b) Pelo conjunto de ações e serviços de saúde e assistência social, prestados apenas por órgãos e 
instituições públicas federais da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 

Poder Público.  
c) Pelo conjunto de ações e serviços de saúde e assistência social, prestados por órgãos e 

instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público.  
d) Pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 
Público.  

 
5. Avalie se são objetivos do Sistema Único de Saúde - SUS: 
I - A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; 
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II - A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, o 
dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e 
sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de 

condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, 
proteção e recuperação.  

III - A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 
Está CORRETO o que se afirma em:  

a) I, apenas.                                                b) I e II, apenas.  
c) I e III, apenas.                                        d) Todas as alternativas corretas. 

 
6. No campo de atuação do SUS, é CORRETO afirmar que está (ão) incluída (s) a:  
a) Capacitação de professores do ensino fundamental e o médio.  

b) Criação de instituições superiores de ensino, em parceria com instituições do terceiro setor.  
c) Formulação das políticas nacionais de proteção ambiental.  

d) Vigilância nutricional e a orientação alimentar.  
 
7. De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica da Saúde Lei n° 8.080/1990, NÃO estão 

incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações. 
 a) De vigilância sanitária.  

b) De vigilância epidemiológica.  
c) De saúde do trabalhador.  
d) Referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos, água e bebidas para animais domésticos e 

domesticados. 
 

8. O conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a 
finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos é o 

que se entende por: 
a) Vigilância sanitária.                                      b) Vigilância epidemiológica. 

c) Saúde do trabalhador.                                   d) Assistência terapêutica integral.  
 
9. Uma das características exigidas para o bom funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é 

a orientação do fluxo de usuários, na Rede de Atenção à Saúde, entre unidades de diferentes 
complexidades. Acerca desse tema, assinale a alternativa CORRETA quanto ao princípio do SUS 

que melhor define essa premissa.  
a) Hierarquização.                                           b) Integralidade. 
c) Regionalização.                                           d) Participação popular. 

 
10. A Política Nacional de Humanização (PNH) existe desde 2003 para efetivar os princípios do 

Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde 
pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. Essa 
política destaca o fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, fomentando, dentre 

outros, a transversalidade que é: 
a) Construir redes solidárias interativas e participativas, tendo os profissionais da saúde e os 

gestores como únicos protagonistas do Sistema Único de Saúde. 
b) Ampliar o grau do contato e da comunicação entre as pessoas e os grupos, fortalecendo as 
relações de poder hierarquizado no sistema de saúde. 

c) Aumentar o diálogo entre os profissionais, entre os profissionais e a população, entre os 
profissionais e a administração, promovendo a gestão mediadora e centralizada. 
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d) Reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem “conversar” com a 
experiência daquele que é assistido, pois estes saberes juntos, podem produzir saúde de forma mais 
corresponsável. 

 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA CONFORME ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 

11. Com base nas obrigações dos estabelecimentos de saúde habilitados como Centros de 
Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) ou Unidade de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia (UNACON), analise as afirmativas a seguir. 
I. A formação profissional oferecida pela UNACON deve incluir residência médica em 
Cancerologia Clínica e Radioterapia. 

II. Tanto o CACON como a UNACON devem submeter-se à regulação, ao monitoramento e à 
avaliação do Gestor Estadual e Municipal.  

III. O serviço de Radioterapia é obrigatório para os estabelecimentos habilitados como CACON e 
facultado para aqueles habilitados como UNACON.  
Assinale a alternativa CORRETA: 

a)  Somente a afirmativa I está correta. 
b) Somente a afirmativa II está correta. 

c) Somente a afirmativa III está correta. 
d) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
 

12. O câncer pode ser tratado nos hospitais gerais credenciados pelos gestores locais e habilitados 
pelo Ministério da Saúde como Unidades de Assistência de Alta Complexidade (UNACON) e 

Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON). UNACON é o hospital que 
possui todas condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à 
prestação de assistência especializada de alta complexidade para o diagnóstico definitivo e 

tratamento: 
a) De todos os tipos de câncer. 

b) Dos cânceres mais prevalentes no Brasil (cirurgia geral/coloproctologia, ginecologia/mastologia 
e urologia), sendo que todo UNACON tem que ter radioterapia na mesma unidade hospitalar. 
c) De todos os tipos de câncer; caso a UNACON não ofereça assistência para o tratamento 

radioterápico na própria Unidade, deverá ser estabelecida referência formal para o encaminhamento 
dos doentes que necessitarem desse procedimento. 

d) Dos cânceres mais prevalentes no Brasil (cirurgia geral/coloproctologia, ginecologia/mastologia 
e urologia); caso a UNACON não ofereça assistência para o tratamento radioterápico na própria 
Unidade, deverá ser estabelecida referência formal para o encaminhamento dos doentes que 

necessitarem desse procedimento. 
 

13. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher apresenta objetivos, metas, ações e 
estratégias para atingir os princípios de humanização e de qualidade da atenção. Dentre outros, 
pode-se citar: "a capacitação técnica dos profissionais de saúde e funcionários dos serviços 

envolvidos nas ações de saúde para uso da tecnologia adequada, acolhimento humanizado e práticas 
educativas voltadas à usuária e à comunidade" (Brasil, 2004). É relevante para essa capacitação 

considerar que: 
I. a redução da morbi-mortalidade pelo câncer de mama requer do enfermeiro domínio da técnica 
do exame clínico e conhecimentos para incentivar a realização do auto-exame pelas mulheres; ação 

de eficácia cientificamente comprovada na prevenção primária da doença. 
II.  a vulnerabilidade para o câncer de colo de útero pode ser representada pela falta de 

conhecimento, portanto, não basta ao enfermeiro incrementar a oferta de colpocitologia oncótica na 
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rede básica, é preciso sensibilizar e mobilizar a população feminina para a prática do autocuidado e 
do sexo seguro.  
III. a assistência em planejamento familiar demanda fornecimento de anticoncepcionais e 

acompanhamento das usuárias, além de promoção de ações de educação em saúde e 
aconselhamento sobre concepção e anticoncepção, visando à escolha livre e informada das opções 

disponíveis tanto para os homens quanto para as mulheres.  
Está CORRETO afirmar que: 
a) I e II.                                                               b) I e III.  

c) II e III.                                                             d) Todas as alternativas estão corretas.  
 

14. O Sistema de Informação do Câncer (SISCAN) é a versão numa plataforma web que integra os 
Sistemas de Informação do Câncer de Colo do Útero (SISCOLO) e do Câncer de Mama 
(SISMAMA), implantada em 2012, que tem o objetivo de: 

a) Garantir o cumprimento dos prazos máximos para início do tratamento nos novos casos de 
câncer. 

b) Aumentar a rede de atendimento de pacientes com câncer no SUS.  
c) Padronizar o tratamento desses cânceres na rede de atenção oncológica do SUS.  
d) Fortalecer as ações de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer do colo do útero e mama;  

 

15. Na implantação da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas no SUS, qual atividade 

desenvolvida pela equipe de saúde tem o objetivo de realizar uma revisão do diagnóstico com nova 
avaliação de riscos e redefinição das linhas de intervenção? 
a) Projeto Terapêutico Singular 

b) Auto cuidado 
c) Cuidado Continuado/Atenção Programada 

d) Atenção Multiprofissional 

 

ÁREA PROFISSIONAL – FARMÁCIA 

16. De acordo com o Código de Ética da profissão farmacêutica, o farmacêutico:  
I. Tem o direito de interagir com o profissional prescritor, quando necessário, para garantir a 

segurança e a eficácia da terapêutica farmacológica, com fundamento no uso racional de 
medicamentos.  

II. Pode anunciar produtos farmacêuticos ou processos por meios capazes de induzir ao uso 
indiscriminado de medicamentos. 
III. Deve comprometer-se a prestar colaboração aos colegas que dela necessitem, assegurando-lhes 

consideração, apoio e solidariedade que reflitam a harmonia e prestígio da categoria.  
IV. Quando atuante no serviço de farmácia hospitalar filantrópica, que presta serviços para o SUS, 

pode cobrar ou receber remuneração do usuário do serviço.  
Destas alternativas, quais estão INCORRETAS? 
a) Apenas I e III.                                              b) Apenas I, II e IV. 

c) Apenas II e IV.                                             d) Apenas II e III. 
 

17. De acordo com a Portaria nº 4.283, de 30 de dezembro de 2010, do Ministério da Saúde, que 
aprova as diretrizes e estratégias para organização, fortalecimento e aprimoramento das ações e 
serviços de farmácia no âmbito dos hospitais, avalie as afirmativas abaixo e assinale a 

INCORRETA: 
a) A manipulação de antineoplásicos e radiofármacos realizada em hospitais requer a análise das 

prescrições previamente à manipulação, a verificação do disposto nos protocolos clínicos, e a 
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observação das doses máximas diárias e cumulativas, com foco na biossegurança e uso seguro pelo 
paciente. 
b) Farmácia hospitalar é a unidade clínico-assistencial, técnica e administrativa, onde se processam 

as atividades relacionadas à assistência farmacêutica, dirigida por farmacêuticos, enfermeiros ou 
outros profissionais da saúde, compondo a estrutura organizacional do hospital e integrada 

funcionalmente com as demais unidades administrativas e de assistência ao paciente. 
c) Assistência Farmacêutica trata de um conjunto de ações voltadas à promoção, à proteção e à 
recuperação da saúde, tanto individual como coletivo, tendo o medicamento como insumo essencial 

e visando ao acesso e ao seu uso racional.  
d) A farmácia em hospitais deve contar com farmacêuticos e auxiliares, necessários ao pleno 

desenvolvimento de suas atividades, considerando a complexidade do hospital, os serviços 
ofertados, o grau de informatização e mecanização, o horário de funcionamento, a segurança para o 
trabalhador e usuários. 

 
18. Desde os anos 60, a farmácia clínica tem evoluído a fim de incluir todas as atividades dirigidas à 

utilização racional de medicamentos, tanto pelos pacientes quanto pelos profissionais de saúde. A 
filosofia que se iniciou na década de 90 exige do farmacêutico que: 
a) Se preocupe com a segurança, o custo e os resultados da farmacoterapia, analisando o impacto de 

suas ações na qualidade de vida dos pacientes. 
b) Concentre suas ações na seleção de medicamentos de qualidade para os pacientes internados. 

c) Priorize ações voltadas para o sistema de distribuição de medicamentos. 
d) Utilize somente as ferramentas da farmacoeconomia na gestão da assistência farmacêutica 
 

19. De acordo com a Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013, do Ministério da Saúde, que institui o 
Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), avalie as afirmativas abaixo e assinale a 

INCORRETA: 
Constituem-se estratégias de implementação do PNSP: 
a) Elaboração e apoio à implementação de protocolos, guias e manuais de segurança do profissional 

da saúde. 
b) Promoção de processos de capacitação de gerentes, profissionais e equipes de saúde em 

segurança do paciente. 
c) Inclusão, nos processos de contratualização e avaliação de serviços, de metas, indicadores e 
padrões de conformidade relativos à segurança do paciente. 

d) Promoção da cultura de segurança com ênfase no aprendizado e aprimoramento organizacional, 
engajamento dos profissionais e dos pacientes na prevenção de incidentes, com ênfase em sistemas 

seguros, evitando-se os processos de responsabilização individual. 
 

20. O Conselho Federal de Farmácia publicou recentemente a Resolução nº 585, de 29 de agosto de 

2013, com objetivo de estabelecer as atribuições clínicas do farmacêutico. Sobre esse tema, observe 
as afirmativas a seguir:  

I. Prover a consulta farmacêutica em consultório farmacêutico ou em outro ambiente adequado, sem 
garantir necessariamente a privacidade do atendimento. 
II. Participar e promover discussões casos clínicos de forma isolada sem consultar demais membros 

da equipe multidisciplinar. 
III. Analisar a prescrição de medicamentos quanto aos aspectos legais e técnicos. 

IV. Fazer a anamnese farmacêutica, bem como verificar sinais e sintomas, com o proposito de 
prover cuidado ao paciente. 
Está CORRETO o que se afirmam em: 

a) I e II.                     b) I e III.                      c) II e IV.                     d) III e IV. 
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21. Sobre a responsabilidade da farmácia hospitalar, identifique VERDADEIRO (V) ou FALSO 

(F) e, depois, assinale a alternativa que contenha a sequência correta de cima para baixo:  
( ) O farmacêutico hospitalar é responsável pela produção artesanal ou semi-industrial de 

medicamentos.  
(  ) A farmácia hospitalar é responsável pelo armazenamento, controle e  distribuição dos 

medicamentos e correlatos às unidades hospitalares.  
( ) A farmácia hospitalar se restringe aos aspectos técnicos-científicos ligados aos medicamentos.  
(  ) A farmácia hospitalar é um órgão de abrangência assistencial técnico-científica e administrativa.  

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

 
22. A comissão hospitalar responsável pela aprovação da inclusão de medicamentos na 
padronização, conforme eficácia, segurança e vantagem terapêutica é denominada de:  

a) Comissão de Suporte Nutricional Parenteral. 
b) Comissão de Licitação de Insumos. 

c) Comissão de Farmácia e Terapêutica. 
d) Comitê de Ética e Pesquisa. 
  

23. O acondicionamento de medicamentos é uma parte da assistência farmacêutica, o qual pode ser 
determinante para a rastreabilidade de medicamento. Como se chama o sistema de armazenamento 

empregado na maioria dos hospitais, que respeita sempre a validade do medicamento e cujo lema é: 
“o primeiro que entra é o primeiro que sai”? 
a) Just in time                                                b) FIFO           

c) Kanban                                                      d) PDCA 
 

24. Em uma Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), o nível de estoque que, ao ser atingido, 
sinaliza o momento de se fazer uma nova compra, denomina-se:  
a) Estoque máximo.                                          b) Lote de reposição. 

c) Estoque de segurança.                                  d) Ponto de ressuprimento. 
 

25. É a ciência das atividades relativas à detecção, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos 
adversos ou quaisquer outros possíveis problemas relacionados a medicamentos. Esta é a definição 
de: 

a) Farmacovigilância.                                      b) Farmacoeconomia. 
c) Farmacoepidemiologia.                               d)Farmacologia. 

 
26.  De acordo com a Portaria nº 2.616, de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde, que 
estabelece as diretrizes e normas para prevenção e o controle das infecções hospitalares, avalie as 

afirmativas abaixo e assinale a INCORRETA: 
A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do hospital deverá: 

a) Elaborar, implementar, manter e avaliar programa de controle de infecção hospitalar, adequado às 
características e necessidades da instituição. 
b) Avaliar, periódica e sistematicamente, as informações providas pelo Sistema de Vigilância 

Epidemiológica das infecções hospitalares e aprovar as medidas de controle propostas pelos 
membros executores da CCIH. 

c) Realizar investigação epidemiológica de casos e surtos, sempre que indicado, e implantar 
medidas imediatas de controle. 
d) Notificar facultativamente os casos de infecção associados à utilização de insumos e/ou produtos 

industrializados ao Serviço de Vigilância Epidemiológica e Sanitária do organismo de gestão do 
SUS. 
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27. O controle das infecções hospitalares é uma atividade essencialmente multiprofissional. Abaixo, 
estão relacionados os objetivos de controle e redução das taxas de infecções hospitalares. Assinale a 

alternativa que contém a principal contribuição do profissional farmacêutico no âmbito da farmácia 
hospitalar: 

a) Racionalizar o uso de procedimentos invasivos. 
b) Utilizar métodos de proteção anti-infecciosa efetivo. 
c) Monitorar e controlar os procedimentos invasivos. 

d) Racionalizar o uso de antimicrobiano e de outros medicamentos que possam favorecer o 
desenvolvimento de infecções hospitalares. 

 
28. De acordo com os sistemas de distribuição de medicamentos, relacione a primeira coluna com a 
segunda. 

Coluna 1ª 

A Os medicamentos são dispensados por paciente, geralmente por 
um período de 24 horas, de acordo com a cópia da prescrição 
médica. 

B Os medicamentos são dispensados por paciente, geralmente por 

um período de 24 h, contidos em embalagens unitárias, conforme 
horário de administração e prontos para serem administrados. 

C Alguns setores recebem mediante solicitação e outros por 

prescrição médica. 

D Os medicamentos são distribuídos por setores a partir de 
solicitação da enfermagem.  

Coluna 2ª 

(  ) Sistema de distribuição coletivo 

(  )   Sistema de distribuição individualizado direto 

(  )  Sistema de distribuição por dose unitária 

(  ) Sistema de distribuição misto 

Assinale a sequência CORRETA: 

a) B –D – A – C                                            b) D – A – B – C     
c) C – A – D – B                                           d) D – B – C – A 

 
29. Das opções abaixo assinale aquela que apresenta um antineoplásico antimetabólico: 
a) Vinorelbina                                              b) Cisplatina     

c) Etoposídeo                                               d)Metotrexato. 
 

30. Em relação ao medicamento Trastuzumabe, avalie as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
INCORRETA. 
a) É indicado para o tratamento de pacientes com câncer de mama inicial HER2-positivo. 

b) É um anticorpo monoclonal humanizado. 
c) Seu uso está associado à disfunção cardíaca. 

d) É um quimioterápico antineoplásico derivado de plantas. 
 
31. Para funcionamento das terapias antineoplásicas, os estabelecimentos que fornecem este serviço 

devem atender aos requisitos mínimos previsto na Resolução da ANVISA. Identifique-a.  
a) RDC nº 59 de 27 de Junho de 2000. 

b) RDC nº 220 de 21 de Setembro de 2004. 
c) RDC nº 272 de 21 de Outubro de 2004. 
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d) RDC nº 50 de 06 de Agosto de 2002. 
 

32. As interações medicamentosas surgem quando o princípio ativo de um medicamento é alterado 

pela presença de outro medicamento, alimento, bebida, ou qualquer outra substância capaz de reagir 
com a molécula do fármaco. Sobre a classificação das interações medicamentosas, assinale a 

alternativa CORRETA. 
a) As interações farmacocinéticas ocorrem nos sítios de ação dos fármacos, envolvendo os 
mecanismos pelos quais os efeitos desejados se processam. 

b) As interações farmacodinâmicas são aquelas em que o fármaco altera a velocidade ou a extensão 
de absorção, distribuição, biotransformação ou excreção de outro fármaco. 

c) A interação de efeito ocorre quando dois ou mais fármacos em uso concomitante têm ações 
farmacológicas similares ou opostas e podem produzir sinergias ou antagonismos sem modificar 
farmacocinética ou mecanismo de ação dos fármacos envolvidos. 

d) As interações físico-químicas, também conhecidas como incompatibilidade, ocorrem in vivo. 
 

33. Em relação à atenção farmacêutica ao paciente oncológico, analise as afirmativas abaixo: 
I. O foco da atenção farmacêutica para o paciente oncológico está no aconselhamento e 
monitoramento da terapia farmacológica. 

II. O farmacêutico deve informar o paciente se o medicamento que ele vai usar causa dependência 
física ou psíquica, informar os perigos da automedicação e de tratamentos alternativos não 

comprovados cientificamente, dentre outras orientações. 
III. O farmacêutico deve disponibilizar informações sobre as alternativas terapêuticas disponíveis e 
se necessário mudar o plano terapêutico do paciente. 

IV. O farmacêutico deve eleger a melhor solução farmacoterapêutica e individualizar o regime 
posológico, mesmo sem a participação do médico. 

Estão CORRETAS: 
a) Apenas as afirmativas I e II.                              b) Apenas as afirmativas II, III e IV. 
c) Apenas as afirmativas I e IV.                       d)Apenas as afirmativas I, II e III. 

 
34. Nos serviços de oncologia a atenção farmacêutica é primordial no paciente paliativo terminal, 

uma vez que o mesmo utiliza vários medicamentos para analgesia. Atualmente os guidelines 
apresentam uma escala de analgésico a ser utilizada gradativamente nos pacientes oncológicos, de 
acordo com sua dor e situação clínica. Assinale a alternativa CORRETA em relação às principais 

característica e usos dos analgésicos opioides.  
a) A oxicodona deve ser administrada apenas por via intravenosa para tratamento da dor aguda. 

b) A codeína pode ser administrada tanto por via oral como por via intravenosa, e tem como 
principal efeito adverso a depressão respiratória.  
c) A metadona é usada no tratamento da dor crônica, podendo ser administrada por via oral ou 

injetável.  
d) A morfina é amplamente usada no tratamento da dor aguda por não causar efeitos colaterais 

significativos como boca seca e constipação.   
 
35.  “Com os métodos atuais de tratamento, quando o tumor permanece localizado no momento do 

diagnóstico, obtém-se uma cura em cerca de um terço dos pacientes por meio de estratégias de 
tratamento local, como cirurgia ou radioterapia. Quando estabelecido em uma fase mais precoce, o 

diagnóstico pode levar a uma maior taxa de cura com esses tipos de tratamento local. Todavia, nos 
casos remanescentes, a ocorrência precoce de micrometástases constitui um aspecto característico, 
indicando a necessidade de uma abordagem sistêmica com quimioterapia para o tratamento efetivo 

do câncer.” (KATZUNG, B.G; TREVOR, A.J. Farmacologia Básica e Clínica. Artmed. 13.ed. 
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Capítulo 54, Página 919). Em relação ao tratamento quimioterápico antineoplásico, avalie as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 
I. A meta da abordagem neoadjuvante dos fármacos antineoplásicos consiste em reduzir o tamanho 

do tumor primário, de modo que a ressecção cirúrgica possa ser realizada com mais facilidade. 
II. Um problema fundamental na quimioterapia do câncer consiste no desenvolvimento de 

resistência celular aos fármacos. A resistência primária ou inerente refere-se à resistência a 
fármacos na ausência de exposição prévia aos agentes padrões disponíveis. 
III. Uma das funções mais importantes da quimioterapia do câncer é como adjuvante de 

modalidades de tratamento local, como a cirurgia. Essa modalidade foi denominada quimioterapia 
adjuvante. Nesse contexto, a quimioterapia é administrada após a realização da cirurgia, e o seu 

objetivo consiste em reduzir a incidência de recidiva local e sistêmica e em melhorar a sobrevida 
global dos pacientes. 
IV. A expressão aumentada do gene MDR1, que codifica uma glicoproteína transportadora de 

superfície celular (glicoproteína P) está associada ao desenvolvimento de resistência aos fármacos 
antineoplásicos, já que ela promove um maior efluxo do fármaco e redução do acúmulo intracelular 

de uma ampla variedade de agentes antineoplásicos. 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.          b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.    d) Todas as afirmativas estão corretas 

 
36. Pacientes com algum tipo de leucemia pediátrica ou neoplasias gastrointestinais realizam 

protocolos de quimioterapia com fármacos citorredutores: citarabina e capecitabina, 
respectivamente. O principal efeito adverso encontrado nesses pacientes é leucopenia e a 
plaquetopenia.  Ao longo do tratamento, muitos desses pacientes adquirem infecções microbianas 

que necessitam de tratamento com antibióticos no ambiente hospitalar. De acordo com os 
conhecimentos de farmacologia, qual é a característica farmacológica  das cefalosporinas de quarta 

geração?  
a) São mais resistentes a algumas betalactamases que as de terceira geração.  
b) Possuem atividade contra enterococos, ao contrário das outras cefalosporinas.  

c) Não são ativas contra pseudomonas.  
d) Possuem atividade contra S. aureus resistente à meticilina.  

 
37. Em relação a toxicidade dos quimioterápicos assinale a afirmativa CORRETA: 
a) Os quimioterápicos atuam exclusivamente sobre as células tumorais. 

b) As estruturas normais que se renovam constantemente, como a medula óssea, os pelos e a 
mucosa do tubo digestivo, não são atingidas pela ação dos quimioterápicos. 

c) Os efeitos terapêuticos e tóxicos dos quimioterápicos dependem do tempo de exposição e da 
concentração plasmática da droga. 
d)Todos os quimioterápicos ocasionam efeitos indesejáveis tais como mielodepressão, alopecia e 

alterações gastrintestinais (náuseas, vômitos e diarreia).  
 

38.  A capecitabina é um carbamato de flouropirimidina com atividade antineoplásica. Trata-se de 
um pró-fármaco que após metabolização no fígado a 5-desoxi-5-fluorouridina (5-dFUR) é 
convertido enzimaticamente, in vivo, em 5-Fluoruracila pela enzima timidina fosforilase, expressa 

em níveis mais elevados em tumores do que em tecidos normais. A fluoruracila bloqueia a 
metilação do ácido desoxiuridílico a ácido timidílico, interferindo com a síntese de DNA e, em 

menor grau, com síntese de RNA (MOC, 2019). As reações adversas mais visíveis, por conta do 
mecanismo de ação, são afecções cutâneas.  As orientações de manejo para aliviar esses sintomas 
por complicações relacionadas ao tratamento oncológico com a capecitabina são determinantes na 

adesão do tratamento, se o farmacêutico recomendar um hidratante para as mãos e pés, com 
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atividade higroscópica, esfoliativa e inibidora de micro-organismos. As orientações na atenção 
farmacêutica estão CORRETAS em:  
a) Realizar orientações de cuidados com a pele das mãos e dos pés como, por exemplo, não expor-

se ao sol e usar cremes hidratantes, preferencialmente, a base de parabenos.  
b) Realizar orientações de cuidados com a pele das mãos e dos pés como, por exemplo, expor-se ao 

sol e usar cremes hidratantes a base de ureia. 
c) Realizar orientações de cuidados com a pele das mãos e dos pés como, por exemplo, não expor-
se ao sol e usar cremes hidratantes a base de ureia.  

d) Realizar orientações de cuidados com a pele das mãos e dos pés como, por exemplo, expor-se ao 
sol e usar cremes hidratantes, preferencialmente, a base de parabenos.  

 
39. Numa farmácia de quimioterapia o farmacêutico recebe uma prescrição de um paciente de 12 
anos, com 34 Kg e uma altura de 1,20 metros (considere Superfície Corporal: 1,1 m²) com 

diagnóstico de osteosarcoma. O médico prescreveu o protocolo de quimioterapia GCBTO/GLATO 
de acordo com a tabela a seguir, constando os medicamentos endovenosos.  

Medicamento Via 

Administração 

Dose Periodicidade 

Cisplatina IV 60mg/m²/dia D1-D2 

Doxorrubicina IV 37,5 mg/m²/dia D1-D2 

Metotrexato IV 12g/m²/dia D1 

Assinale alternativa correta que representa os cálculos realizados pelo farmacêutico antes da 
manipulação dos citotóxicos:  

a)  

Medicamento Dose Administração diária Dose Total 

Cisplatina 66,6  mg 0,133 g 

Doxorrubicina 0,42 g 84 mg 

Metotrexato 13,2 g 13.200 mg 

b)  

Medicamento Dose Administração diária Dose Total 

Cisplatina 6  mg 12 mg 

Doxorrubicina 42 mg 84 mg 

Metotrexato 14 g 14 g 

c) 

Medicamento Dose Administração diária Dose Total 

Cisplatina 66,6  mg 133 mg 

Doxorrubicina 41,25 mg 82,5 mg 

Metotrexato 13.020 g  13.020 g 

d)  

Medicamento Dose Administração diária Dose Total 

Cisplatina 66  mg 132 mg 

Doxorrubicina 41,25 mg 82,5 mg 

Metotrexato 13,2 g 13,2 g 

 
40. O Trastuzumabe pó-liofilizado é um anticorpo monoclonal fornecido pelo Ministério da Saúde 

(MS) desde 2014 para câncer de mama HER2+. A apresentação do frasco-ampola é de 150 mg e 
possui uma estabilidade físico-química de 24 horas. A dose do protocolo utilizado na 

monoquimioterapia adjuvante é de 6 mg/kg. Uma paciente com 72 kg fará dezessete ciclos (doses). 
Quantos frascos da medicação serão fornecidos ao total para esta paciente? 
a) 49                                   b) 50                          c) 51                                   d) 52 


