
PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ONCOLOGIA -
2021/2023 N.01/2020

ESPECIALIDADE: FARMÁCIA

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE – COREMU
PRIMEIRA ETAPA – PROVA OBJETIVA

INSTRUÇÕES

1. Devido a prevenção da COVID-19, o candidato deverá permanecer de máscara (cobrindo nariz e
boca) durante todo o processo da prova.  Poderá  manter máscaras reservas acondicionadas em
embalagem plástica transparente, para troca a cada três horas ou quando necessário (úmida).

1.1 O descarte da máscara de proteção à COVID-19, durante a aplicação da prova, deverá ser feito
pelo candidato de forma segura nas lixeiras do local de provas (se descartável) ou armazenada de
forma segura sob responsabilidade do próprio candidato, em embalagem transparente.

2.  Durante a prova não será permitida comunicação entre os candidatos ou pessoas estranhas ao
Processo Seletivo, bem como consulta em livros, revistas ou folhetos, nem uso de relógio de qualquer
espécie,  telefones celulares ou qualquer outro equipamento eletrônico,  uso de bonés,  chapéus ou
qualquer  outra  cobertura.  Será permitido  ingestão  de  água  somente  acondicionada  em
embalagem transparente e não será permitido o consumo de nenhum tipo de alimento.

2.1 Os telefones celulares e demais pertences que não serão utilizados durante a realização da prova,
deverão permanecer desligados e acondicionados pelos próprios candidatos na parte da frente da
sala.

3. Esta prova possui 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha, subdividida em 10 (dez)
questões  de  Conhecimentos  Geral  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  05  (cinco)  questões  de
Legislação  Específica  conforme  Área  de  Concentração  e  25  (vinte  e  cinco)  questões  da  Área
Profissional.

4. Cada questão possui 4 (quatro) alternativas, sendo que o candidato deverá assinalar somente uma
delas. 

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

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

7. O candidato dispõe de, no máximo, quatro horas para responder as questões e preencher o Cartão
de Respostas. Não haverá substituição do cartão-resposta. Será atribuída pontuação zero às questões
rasuradas, não assinaladas ou que tiverem mais que uma alternativa marcada.

8. O candidato receberá o caderno de prova, gabarito e uma folha em branco (esta ficará em poder do
candidato para anotação do gabarito e será o único material que o mesmo poderá levar consigo após o
término da prova) 

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

10. O candidato somente poderá retirar-se da sala de realização da prova 1 (uma) hora após seu início.
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A cada 30 minutos será registrado no quadro o horário atualizado.  Os úlmimos 30 minutos para o
término da prova serão informados verbalmente e mantendo-se o registro no quadro.

11. Os três últimos candidatos que permanecerem na sala de prova deverão permanecer na sala até o
último entregar a prova e aguardar o fiscal lacrar o envelope.

12. Ao terminar a prova o candidato entregará obrigatoriamente, ao fiscal de sala o seu cartão resposta e
o caderno de prova (rubricar todas as folhas) devidamente assinados.

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

14. Na necessidade de ir ao banheiro, o candidato deverá solicitar permissão para ausentar-se da sala e
aguardar  disponibilidade  de  fiscal,  para  acompanhá-lo,  tomando  todos  os  cuidados  para  proteção
COVID-19, manter máscara, lavar mãos e higienizar com álcool 70º, antes de retornar a sala.

15.  É de única  responsabilidade do candidato  a  retirada dos seus pertences quando da sua saída
definitiva do local de prova, não sendo a ALVF e IES responsáveis por avarias, extravios, furtos ou
roubos do material não autorizado para a realização da prova.

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

1 O  Conselho  de  Saúde,  instância  colegiada  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)  em  caráter
permanente e deliberativo, de acordo com a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, é composto
por representantes:

a) Do governo,  dos prestadores de serviço,  professores,  dos profissionais  da saúde e  dos
usuários, que atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de
saúde na instância correspondente.

b) Dos profissionais de saúde que trabalham no Ministério da Saúde, Secretaria Estadual e
Secretaria Municipal de saúde, estes controlam e executam a política de saúde.

c) Do governo, dos usuários e dos profissionais da área de saúde e meio ambiente, que atuam
na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância
correspondente.

d) Do governo, dos prestadores de serviço, dos profissionais da saúde e dos usuários, que
atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na
instância correspondente.
 

2 O Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de
1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde -  SUS, o planejamento da
saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Com base neste decreto, para ser
instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de:

I. Atenção primária.
II. Urgência e emergência.
III. Atenção psicossocial.
IV. Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
V. Núcleo Ampliado de Saúde da Família na Atenção Básica (NASF-AB)
a) Os itens I, II, IV e V.
b) Os itens I, II, III e IV.
c) Os itens I, III, IV, V.
d) Somente os itens I e IV.
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3 Em concordância com o texto do capítulo da ordem social da constituição federal de 1988 que
criou o sistema único de saúde (sus),  assinale (V)  para a afirmativa  VERDADEIRA e (F) para
FALSA.
(  ) a Constituição Federal de 1988 demonstra claramente que a origem do SUS está baseada num
modelo de atenção à saúde que procura resgatar o compromisso do Estado para com o bem-estar
social da população brasileira.
(  ) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde,
tendo preferência as entidades filantrópicas e permitindo a abertura do capital  estrangeiro para
ofertar assistência, desde que sejam operadoras de planos de saúde.
(  ) O texto constitucional estabelece que a saúde é um direito de todos os cidadãos, sendo dever
do Estado garantir sua promoção, proteção e recuperação.
(   ) O texto constitucional define apenas três grandes princípios e diretrizes para SUS, que são:
universalidade, equidade e integralidade.
 Assinale a alternativa CORRETA: 

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

4  Com relação ao financiamento da saúde e a emenda constitucional nº.95/2016 (ec 95 /2016),
avalie as proposições abaixo:

I. A EC 95 /2016 representa um avanço das prioridades entre as políticas públicas que já foram
definidas pelo constituinte quando no art. 6º da CF 1988 elenca os direitos sociais.

II. EC 95 /2016  não impõe à sociedade brasileira restrições à consolidação do estado do bem-
estar social.

III. A EC 95 /2016 em nada interfere no direito à saúde, uma vez que estão os recursos para
esse setor estão constitucionalmente garantidos.

IV. A EC 95 /2016 irá manter os recursos disponível para a saúde em relação ao Produto Interno
Bruto Brasileiro.

 Assinale a alternativa CORRETA:
a) Todas as proposições são corretas.
b) Todas as proposições são falsas.
c) Somente as proposições I, III e IV são corretas.
d) Somente a proposição III é correta.

5 Em 2010, como fruto de um grande acordo tripartite envolvendo Ministério da Saúde, Conass e
Conasems, foi publicada a Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes
para organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS),  no âmbito  do SUS.  Considerando a
Política Nacional de Atenção Básica regulamentada pela Portaria nº 2.436 de 21 de setembro de
2017, qual diretriz do SUS e da RAS é operacionalizada na Atenção Básica?

a) Universalidade.
b) Integralidade.
c) Hierarquização.
d) Participação Social.

6 As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que
integram  o  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  são  desenvolvidos  de  acordo  com  as  diretrizes
previstas  no  art.  198  da  Constituição  Federal.  Nesse  sentido,  um dos  princípios  do  SUS é  a
utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a
orientação programática. Isso porque a Epidemiologia:
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a) Está relacionada exclusivamente com o planejamento orçamentário e financeiro.
b) Permite  conhecer,  acompanhar  e  definir  as  causas  dos  problemas  de  saúde  de  uma

população.
c) Fornece uma cesta de ferramentas específicas para a mudança organizacional e possibilita a

participação social na gestão do SUS.
d) Está centrada nos estudos de capacidade de oferta dos serviços de saúde.

7 A qualificação da gestão da informação é fundamental para ampliar a qualidade do atendimento à
população, por isso, o Ministério da Saúde vem reestruturando os Sistemas de Informação em
Saúde. O e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB), por exemplo, é uma estratégia de reestruturação no
âmbito das informações da Atenção Básica em nível nacional. Além disso, o Prontuário Eletrônico
do  Cidadão  (PEC)  é  um  sistema  que  tem  como  principal  objetivo  apoiar  o  processo  de
informatização das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Considerando as informações acerca do e-
SUS e do PEC, avalie as afirmações a seguir:

I. No  PEC,  ocorre  o  registro  individualizado  das  informações  em  saúde  para  o
acompanhamento dos atendimentos aos cidadãos, sem a integração dos diversos sistemas
de informação existentes, pois estes já são sistemas consolidados. 

II. No PEC, para a finalidade do registro, consideram-se como atributos essenciais da AB a
atenção às condições agudas, a integralidade, a singularidade e a submissão do cuidado
aos demais níveis de atenção em saúde. 

III. No PEC, o método SOAP é organizado em quatro itens sequenciais titulados pela primeira
letra de cada item, sendo eles: Subjetivo, Objetivo, Avaliação e Plano, estabelecendo um
vínculo que facilita a localização nas diversas vezes em que um problema é conduzido.

É CORRETO apenas o que se afirma em:
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) Apenas III está correta.
d) Todas estão corretas.

  8 O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) foi criado em 2008 para
apoiar a consolidação da Atenção Básica no Brasil,  ampliando as ofertas de saúde na rede de
serviços,  a  resolutividade  e  a  abrangência.  Tais  núcleos  configuram-se  como  equipes
multiprofissionais que atuam de forma integrada com as equipes de Saúde da Família (eSF), as
equipes de Atenção Básica (eAB) para populações específicas. Esta atuação integrada permite:

I. Realizar discussões de casos clínicos.
II. Atendimento compartilhado entre profissionais, tanto na Unidade de Saúde como nas visitas

domiciliares.
III. Possibilita a construção conjunta de projetos terapêuticos de forma a ampliar e qualificar as

intervenções  no  território  e  na  saúde  de  grupos  populacionais.  Essas  ações  de  saúde
também podem ser intersetoriais, com foco prioritário nas ações de prevenção e promoção
da saúde.

A alternativa CORRETA é:
a) Apenas I e II estão corretas.
b) Apenas II está correta.
c) Apenas II e III estão corretas.
d) Todas as alternativas estão corretas.

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
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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 De acordo com o artigo 7º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre os princípios e diretrizes do
SUS, avalie as proposições e assinale a alternativa CORRETA.
São princípios do SUS:

I. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;
II. Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;
III. Participação da comunidade;
IV. Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo;
V. Conjugação  dos  recursos  financeiros,  tecnológicos,  materiais  e  humanos  da  União,  dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à
saúde da população.

a) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA CONFORME ÁREA DE CONCENTRAÇÃO

11 A partir da portaria n. 140 de 27 de fevereiro de 2014, os estabelecimentos de saúde habilitados
como  CACON  ou  UNACON  deverão  cumprir  algumas  obrigações,  assinale  a  alternativa
CORRETA:

I. Compor a Rede de Atenção à Saúde regional, estando articulados com todos os pontos de
atenção,  observando os princípios,  as diretrizes e as competências descritas na Política
Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, no que se refere aos diagnósticos diferencial e
definitivo de câncer, ao tratamento, à reabilitação e aos cuidados paliativos;

II. Atender  a  população  definida,  pelos  prefeitos  e  vereadores  municipais,  como  de  sua
responsabilidade para o cuidado oncológico, assim como manter vínculo assistencial junto
aos serviços para os quais seja referência para este tratamento;

III. Apoiar  outros  estabelecimentos  de atenção à saúde,  conduzindo e responsabilizando-se
pelas ações de prevenção e de controle do câncer;

IV. Participar  quando  necessário  da  educação  permanente  dos  profissionais  de  saúde  que
atuam na Rede de Atenção à Saúde;

V. Submeter-se à regulação, ao monitoramento e à avaliação do Gestor Estadual e Municipal,
conforme as atribuições estabelecidas nas respectivas condições de gestão.

a) Somente a proposição I e III são corretas.
b) Somente as proposições I, III , IV e V são corretas.
c) Somente as proposições I, IV e V são corretas.
d) Somente a proposição I e V são corretas.

12 De acordo com o Art. 14, da Portaria 1.399 de 27 de dezembro de 2019, que redefine os critérios
e parâmetros referenciais para a habilitação de estabelecimentos de saúde na alta complexidade
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em oncologia no âmbito do SUS,  em relação à assistência na alta complexidade em oncologia,
assinale a alternativa CORRETA:

I. Cirurgia  (cirurgia  geral,  cirurgia  do  aparelho  digestivo,  coloproctologia,  ginecologia,
mastologia, urologia, cabeça e pescoço, pele e cirurgia plástica, cirurgia torácica, cirurgia de
ossos e partes moles, neurocirurgia e oftalmologia);

II. Radioterapia;
III. Oncologia clínica;
IV. Hematologia; 
V. Oncologia pediátrica.
a) Todas estão corretas.
b) Somente as proposições I, II e III são corretas.
c) Somente as proposições I, III e V são corretas.
d) Somente a proposição I, II, III e V são corretas.

13 Recentemente  a Lei  nº  12.732 de 22 de novembro de 2012,  que dispõe sobre  o  primeiro
tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início foi
alterada pela 13.896 de 30 de outubro de 2019. Tal alteração refere-se à:

a) O paciente com neoplasia maligna receberá,  gratuitamente, no Sistema Único de Saúde
(SUS), todos os tratamentos necessários, na forma desta Lei.

b) Os pacientes acometidos por manifestações dolorosas consequentes de neoplasia maligna
terão tratamento privilegiado e gratuito, quanto ao acesso às prescrições e dispensação de
analgésicos opiáceos ou correlatos.

c) O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no
Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia
em que for  firmado o  diagnóstico em laudo patológico  ou em prazo menor,  conforme a
necessidade terapêutica do caso registrado em prontuário único.

d) Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames
necessários  à  elucidação  devem  ser  realizados  no  prazo  máximo  de  30  (trinta)  dias,
mediante solicitação fundamentada do médico responsável.

14 A Portaria nº 874/2013 institui a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na
Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS). A Política foi concebida de forma a permitir as seguintes ações:

I. Reconhecimento do câncer como doença não prevenível e necessidade de oferta de cuidado
integral,  considerando-se  as  diretrizes  da  Rede  de  Atenção  à  Saúde  das  Pessoas  com
Doenças Crônicas no âmbito do SUS;

II. Fomento à eliminação ou redução da exposição aos agentes cancerígenos relacionados ao
trabalho  e  ao  ambiente,  tais  como  benzeno,  agrotóxicos,  sílica,  amianto,  formaldeído  e
radiação;

III. Fomento à ampliação de medidas expansivas do marketing de alimentos e bebidas com alto
teor de sal, calorias, gorduras e açúcar, especialmente os direcionados às crianças.

IV. Atendimento  multiprofissional  a  todos  os  usuários  com  câncer,  com  oferta  de  cuidado
compatível a cada nível de atenção e evolução da doença;

V. Desenvolvimento  de  ações  e  políticas  públicas  para  enfrentamento  do  tabagismo,  do
consumo  de  álcool,  do  sobrepeso,  da  obesidade  e  do  consumo  alimentar  inadequado,
considerados os fatores de risco relacionados ao câncer.

a) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.
d) Apenas as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.
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15 Nos termos da portaria nº 483/2014 que redefine a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com
Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e estabelece diretrizes para a
organização das suas linhas de cuidado, assinale a afirmativa INCORRETA:

a) A  Atenção  Especializada  constitui  um  conjunto  de  pontos  de  atenção  com  diferentes
densidades tecnológicas para a realização de ações e serviços de urgência e emergência e
ambulatoriais  especializados e hospitalares,  apoiando e complementando os serviços da
Atenção Básica de forma resolutiva e em tempo oportuno.

b) Os Sistemas de Apoio constituem casas de acolhimento solidário financiados por municípios
ou agentes políticos.

c) Os  Sistemas  Logísticos  constituem  soluções  em  saúde,  em  geral  relacionadas  às
tecnologias  de  informação,  integradas  pelos  sistemas  de  identificação  e  de
acompanhamento dos usuários, o registro eletrônico em saúde, os sistemas de transporte
sanitários e os sistemas de informação em saúde.

d) A regulação constitui o componente de gestão para qualificar a demanda e a assistência
prestada, otimizar a organização da oferta e promover a equidade no acesso às ações e
serviços  de  saúde,  especialmente  os  de  maior  densidade  tecnológica,  e  auxiliar  no
monitoramento e avaliação dos pactos intergestores.

ÁREA PROFISSIONAL – FARMÁCIA

16 Os efeitos tóxicos disseminados do gás mostarda foram observados como resultado de seu uso
durante a Primeira Guerra Mundial. Esse gás, que é um poderoso vesicante, causava queimadura
tópica na pele, nos olhos, nos pulmões e na mucosa e, após exposição maciça, aplasia da medula
óssea e do tecido linfoide e ulceração do trato gastrintestinal. Em 1942, iniciaram estudos clínicos
sobre as mostardas nitrogenadas intravenosas em pacientes portadores de linfoma, inaugurando a
era moderna da quimioterapia do câncer (Gilman e Philips, 1946). 
Sobre os agentes alquilantes, avalie as proposições e assinale a alternativa CORRETA:

I. Os  efeitos  quimioterápicos  e  citotóxicos  dos  agentes  alquilantes  estão  diretamente
relacionados com a alquilação de aminas reativas, oxigênio ou fosfatos no DNA.

II. A capacidade dos agentes alquilantes de interferir na integridade e na função do DNA e de
induzir morte celular nos tecidos de proliferação rápida fornece a base para suas aplicações
terapêuticas e propriedades tóxicas.

III. Dentre as alterações bioquímicas que implicam no desenvolvimento da resistência pode-se
incluir a destoxificação da maioria dos intermediários alquilantes por glutationa transferases.

IV. Os  agentes  alquilantes  são  altamente  tóxicos  para  as  células  da mucosa em divisão e
folículos pilosos, resultando em ulceração da mucosa oral, desnudação intestinal e alopecia.

V. A ifosfamida  é  o  agente  mais  neurotóxico  dessa  classe  de  fármacos  e  pode  provocar
alteração do estado mental, coma, convulsões generalizadas e ataxia cerebelar.

a) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas
d) Todas as afirmativas estão corretas.

17 A respeito  dos  agentes  antineoplásicos  antimetabólitos,  avalie  as  afirmativas  e  assinale  a
INCORRETA:

a) O ácido fólico é um fator nutricional essencial, que é convertido, por redução enzimática, em
uma série de cofatores de tetraidrofolato (FH4), que fornecem grupos metila para a síntese
de precursores do DNA (timidilato e purinas) e RNA (purinas).

b) O principal alvo do metotrexato é a enzima diidrofolato redutase.
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c) A cisplatina e a carboplatina são exemplos de fármacos antimetabólitos.
d) Os antagonistas do folato matam as células durante a fase S do ciclo celular e são mais

efetivos quando as células estão em rápida proliferação.

18 Um  homem  de  45  anos  está  sendo  tratado  com  quimioterapia  ABVD  (A,  adriamicina;  B,
bleomicina; V, vimblastina; D, dacarbazina) contra o linfoma de Hodgkin. Ele se apresenta para o 4º
ciclo dos cinco planejados de quimioterapia com tosse recém-instalada. Ele afirma que começou a
tossir há uma semana e sente que está com dificuldade para recuperar o fôlego. Qual fármaco do
coquetel ABVD pode causar essa toxicidade pulmonar?

a) Doxorrubicina (adriamicina).
b) Bleomicina.
c) Vimblastina.
d) Dacarbazina.

19 Considerando-se os grupos de fármacos utilizados em quimioterapia, numere a 2ª coluna de
acordo com a 1ª e, após, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(1) Agente alquilante.                                         (   ) Ciclofosfamida
(2) Antimetabólico.                                             (   ) Doxorrubicina
(3) Antibiótico citotóxico.                                    (   ) Citarabina
(4) Inibidor de microtúbulos.                              (   ) Vincristina

a) 4 - 2 - 3 - 1.
b) 3 - 4 - 1 - 2.
c) 1 - 3 - 2 - 4.
d) d) 3 - 1 - 2 - 4.

20 O surgimento do imatinibe fez com que ocorresse uma revolução no tratamento da Leucemia
Mielóide Crônica (LMC), nos últimos anos. Assinale a alternativa que indica o mecanismo de ação
desse antineoplásico.

a) Inibidor da tirosino quinase (TKI) Abl.
b) Inibidor da diidrofolato redutase.
c) Ativador da topoisomerase II.
d) Inibidor do ciclo celular.

21 O fármaco antineoplásico que é um anticorpo que se liga a receptores nos linfócitos B (CD20),
levando à destruição dessas células denomina-se:

a) Ciclofosfamida.
b) Rituximabe.
c) Paclitaxel.
d) Trastuzumabe.

22  É  necessário  que  se  faça  a  avaliação  da  prescrição  médica  antes  de  preparar  a  terapia
antineoplásica (TA). De acordo com a resolução da ANVISA n° 220 existem alguns critérios que
devem ser observados pelo responsável, tais como:

I. Adequação da mesma aos protocolos estabelecidos pela Equipe Multiprofissional de Terapia
Antineoplásica.

II. Legibilidade e sua respectiva identificação de registro no Conselho Regional de Medicina
(CRM), conforme resolução do Conselho Federa de Medicina (CFM).

III. Viabilidade, estabilidade e compatibilidade físico-química dos componentes entre si, antes da
sua manipulação.

 Assinale a alternativa que INDICA os critérios para a avaliação da prescrição médica da TA:
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a) I e II, apenas
b) I e III, apenas
c) II e III, apenas
d) I, II e III

23 Em relação ao uso do tamoxifeno, avalie as afirmativas abaixo e assinale a CORRETA:
I. O tamoxifeno é um antagonista do estrogênio – apresentando alguma atividade estrogênica -

sendo classificado, portanto, como modulador seletivo do receptor de estrogênio (MSRE). 
II. O tamoxifeno é a primeira escolha terapêutica no tratamento de câncer de mama receptor de

estrogênio positivo.
III. O tamoxifeno é eficaz por administração oral.
IV. O tamoxifeno e seus metabólitos são excretados predominantemente pela bile, nas fezes. O

tamoxifeno é um inibidor da CYP3A4 e da glicoproteína P.
V. Os efeitos adversos causados pelo tamoxifeno incluem fogachos, náusea, êmese, urticária,

sangramento vaginal e corrimento (devido à atividade estrogênica do fármaco e a alguns dos
seus metabólitos).

a) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e V.
b) Estão corretas apenas as afirmativas I, III e V.
c) Estão corretas apenas as afirmativas I, II, IV e V.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

24 Sobre as interações medicamentosas, assinale a alternativa INCORRETA:
a) As  interações  medicamentosas  positivas  podem ser  utilizadas  para  aumentar  os  efeitos

terapêuticos.
b) A prescrição  simultânea  de  vários  fármacos  não  caracteriza  um  fator  de  risco  para  a

ocorrência de interações negativas.
c) Os alimentos podem interferir na velocidade do esvaziamento gástrico, afetando, assim, a

ação do medicamento.
d) Quanto maior o tempo de tratamento, maior a possibilidade de interação, principalmente com

medicamentos de uso contínuo.

25  Durante  a  análise  dos  medicamentos  utilizados  pelos  pacientes,  podem  ser  encontradas
interações medicamentosas que podem ser benéficas, quando melhoram a eficácia terapêutica ou
reduzem os efeitos adversos, ou prejudiciais, quando aumentam seus efeitos adversos ou anulam o
efeito terapêutico. A potencialização é um tipo de interação medicamentosa que:

a) Resulta na precipitação de um dos fármacos no momento da administração.
b) Na associação de dois ou mais fármacos ocorre um efeito antagônico, capaz de aumentar a

potência.
c) Resulta no aparecimento de reações adversas intensas.
d) Na  associação  de  dois  ou  mais  fármacos  ocorre  um efeito  final  maior  do  que  a  soma

algébrica dos efeitos desses fármacos.

26 Como resultado das interações medicamentosas, pode-se AFIRMAR que:
a) O efeito aditivo ocorre entre fármacos que atuam em diferentes receptores farmacológicos.
b) O antagonista químico é aquela substância que se liga ao fármaco presente no organismo,

inativando a ação terapêutica desse fármaco e/ou sua toxicidade.
c) O antagonismo fisiológico ou funcional ocorre quando dois (ou mais fármacos) competem

pelo mesmo receptor, diminuindo o efeito farmacológico/toxicidade do fármaco que não se
ligou ao receptor.
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d) Antagonismo  competitivo  corresponde  às  ações  opostas  de  dois  fármacos,  tendendo  a
cancelar ou reduzir o efeito de um dos fármacos, portanto, ocorre quando dois fármacos
produzem efeitos opostos na mesma função fisiológica.

27 Interações farmacocinéticas ocorrem quando um fármaco modifica o processo pelo qual o outro
é absorvido, distribuído, biotransformado ou excretado. Não são facilmente previsíveis e podem
gerar  problemas  clinicamente  relevantes.  Com  base  nos  processos  farmacocinéticos  e  nas
interações farmacocinéticas,  assinale  a  alternativa  que  aponta  um fator/alteração  que  NÃO se
enquadra como um mecanismo de interação farmacocinética relacionado à excreção. 

a) Alcalinização da urina. 
b) Hemodiluição com redução de proteínas plasmáticas.
c) Alteração na excreção ativa tubular renal. 
d) Aumento do fluxo sanguíneo renal. 

28 A leucemia, câncer dos tecidos formadores de sangue, é a forma mais comum de câncer infantil,
e duas formas geralmente são reconhecidas nas crianças: a Leucemia Linfoide Aguda (LLA) e a
Leucemia  Mielóide  Aguda (LMA).  Um dos tratamentos  da leucemia  envolve  o  uso de agentes
quimioterápicos em que cada agente está associado a um número previsível de efeitos colaterais. A
cistite hemorrágica estéril é um efeito colateral da irritação química da bexiga à ciclosfosfamida, que
pode ser diminuída e frequentemente prevenida mediante:

a) O atraso da ida do paciente ao banheiro por, pelo menos , 6 minutos após sentir vontade de
esvaziar a bexiga.

b) A promoção de ingesta controlada de líquidos em, pelo menos,  metade da necessidade
diária de líquido recomendada.

c) A administração da Mesna, agente que reage quimicamente na urina com os metabólitos
tóxicos da ciclosfosfamida.

d) O uso do fármaco no final da tarde para não sobrecarregar a bexiga no horário da manhã e
provocar maior frequência do esvaziamento.

29 Em relação à farmacovigilância, é CORRETO afirmar que: 
a) O processo de avaliação da segurança dos medicamentos precisa ser finalizado ainda na

fase de pré-comercialização, para que não se percam inovações importantes numa rede
regulatória indevidamente restritiva. 

b) As atividades relacionadas à identificação, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos
adversos  ou  qualquer  outro  problema  relacionado  a  medicamentos  é  denominada
farmacovigilância.

c) A  notificação  espontânea  é  a  pedra  fundamental  da  farmacovigilância  no  ambiente
regulatório, sendo dispensáveis informações sobre o uso e a extensão do consumo para a
identificação de sinais de necessidade de uma vigilância mais ativa. 

d) O  desenvolvimento  da  propaganda  “direta  ao  consumidor”,  feita  por  fabricantes
farmacêuticos ou outros vendedores, garante a segurança dos medicamentos. 

30 A farmacovigilância é indispensável para a saúde pública e, por esse motivo, seu conhecimento
e domínio devem ser estimulados entre os profissionais de saúde. Sobre a farmacovigilância e as
reações adversas a medicamentos, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Os erros de medicação constituem um tipo de reação adversa e, por isso, são objeto de
estudo da farmacovigilância.

b) Um dos objetivos da farmacovigilância é fornecer informação e educação de profissionais da
área  da  saúde  e  informação  e  subsídio  a  autoridades  sanitárias  na  regulação  de
medicamentos.
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c) A vigilância pós-comercialização de medicamentos é uma responsabilidade compartilhada
entre  consumidores,  profissionais  e  autoridades  de  saúde,  pesquisadores  e  indústria
farmacêutica.

d) O  sistema  de  notificação  espontânea  é  o  método  mais  difundido  para  a  detecção  e
quantificação das reações adversas. Baseia-se no relato de reações suspeitas.

31 (ENADE, 2019) A meta do terceiro Desafio Global de Segurança do Paciente, promovido pela
Organização Mundial de Saúde com o tema “Medicação sem Danos”, é reduzir em 50% os danos
graves e evitáveis relacionados a medicamentos ao longo dos próximos cinco anos, a partir do
desenvolvimento de sistemas de saúde mais seguros e eficientes em cada etapa do processo de
medicação:  prescrição,  distribuição,  administração,  monitoramento  e  utilização.  Sistemas  e
processos  de  medicação  são  complexos  e,  muitas  vezes,  não  funcionam  adequadamente.
(Disponível em:
 <https://www.ismp-brasil.org/site/wp-content/uploads/2018/02/ISMP_Brasil_Desafio_Global.pdf>
Acesso em: 23 jul. 2019 (adaptado)).
São serviços farmacêuticos direcionados ao indivíduo, à família e à comunidade com potencial para
aumentar  a  efetividade  dos  tratamentos,  reduzir  a  morbimortalidade  relacionada  ao  uso  de
medicamentos e reduzir os custos assistenciais:

I. A conciliação de medicamentos para avaliar discrepâncias nas prescrições entre diferentes
níveis do cuidado.

II. A revisão da farmacoterapia com foco na adesão ao tratamento medicamentoso.
III. O  rastreamento  em saúde  para  o  diagnóstico  de  doenças  raras  e  início  do  tratamento

baseado em protocolos clínicos.
É CORRETO o que se afirma em:

a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) III, apenas.
d) I e II, apenas.

32  De acordo  com a  PORTARIA Nº  4.283,  DE  30  DE DEZEMBRO  DE 2010  que  aprova  as
diretrizes e estratégias para organização, fortalecimento e aprimoramento das ações e serviços de
farmácia no âmbito dos hospitais, avalie as afirmações a seguir.

I. Farmácia  hospitalar   é  a  unidade  clínico-assistencial,  técnica  e  administrativa,  onde  se
processam as atividades relacionadas à assistência farmacêutica, dirigida exclusivamente
por  farmacêutico,  compondo  a  estrutura  organizacional  do  hospital  e  integrada
funcionalmente com as demais unidades administrativas e de assistência ao paciente.

II. A  farmácia  em  instituições  hospitalares  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. ]

III. É considerado atribuição da farmácia hospitalar promover ações de educação permanente
dos profissionais que atuam no hospital, nos temas que envolvam as atividades por elas
desenvolvidas. Os hospitais devem direcionar esforços para o fortalecimento dos recursos
humanos da farmácia hospitalar, com foco na adoção de práticas seguras na assistência e
cuidados de saúde, bem como propiciar a realização de ações de educação permanente
para farmacêuticos e auxiliares.

IV. Com  o  intuito  de  promover  o  Uso  Racional  de  Medicamentos  e  ampliar  a  adesão  ao
tratamento  a  instituição  hospitalar,  em  conformidade  com  a  complexidade  das  ações
desenvolvidas, deve dispor de local para o atendimento individualizado e humanizado ao
paciente em tratamento ambulatorial e/ou em alta hospitalar.
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É CORRETO o que se afirma em:
a) II e III, apenas.
b) III e IV, apenas. 
c) I, II e IV, apenas. 
d) I, II, III e IV.

33  Um dos  principais  efeitos  adversos  decorrentes  da  quimioterapia  é  o  comprometimento  da
medula óssea. Quase todos os agentes quimioterápicos são tóxicos à medula óssea causando
supressão em graus variados. A mielodepressão ou mielotoxicidade constitui-se não só no evento
adverso mais comum e importante mas também no de maior potencial de letalidade. 
Considerando  as  informações  apresentadas,  avalie  as  afirmações  a  seguir  e  assinale  a
INCORRETA:

a) A medula óssea suprimida pelas drogas torna-se incapaz de repor os elementos sanguíneos
circulantes, envelhecidos ou mortos. A consequência imediata é um quadro de pancitopenia,
ou  seja  diminuição  global  dos  elementos   celulares  do  sangue  (leucócitos,  eritrócitos  e
plaquetas).

b) A  primeira  alteração  sanguínea  perceptível  é  a  leucopenia,  pois  a  vida  média  dos
granulócitos  é de seis a oito horas, seguida das plaquetas, que possuem vida média de sete
a  dez  dias.  Alterações  eritrocitárias  serão  perceptíveis  quando  o  tratamento  for  mais
prolongado ou severo, pois os eritrócitos possuem aproximadamente 120 dias de vida. 

c) A  leucopenia  leva  a  uma  supressão  da  imunidade  celular  e  humoral,  com  aumento
significativo da suscetibilidade aos quadros infecciosos. Porém, se o paciente é tratado com
antibioticoterapia maciça de amplo espectro não apresenta risco de óbito.

d) A principal  e  mais  grave  consequência  da  trombocitopenia  é  o  risco  de  sangramento.
Enquanto que, a neutropenia, é o principal fator de risco isolado para quadros infecciosos em
indivíduos que estão em tratamento quimioterápico. 

34 Em relação aos efeitos colaterais do tratamento quimioterápico, avalie as afirmações a seguir:
I. Náuseas e vômitos são efeitos colaterais comuns associados à quimioterapia sistêmica. 
II. Higiene oral inadequada consiste em um fator de risco para o desenvolvimento da mucosite

oral.
III. Os agentes antineoplásicos não apresentam toxicidade cardíaca.
IV. A diarreia é o único efeito colateral do trato gastrointestinal.
V. A  toxicidade  pulmonar  decorrente  do  uso  de  agentes  antineoplásicos  é  relativamente

incomum, porém potencialmente fatal.
É CORRETO o que se afirma em:

a) I e V, apenas.
b) III e IV, apenas.
c) I, II e IV, apenas.
d) I, II e V, apenas.

35  O fígado é um importante órgão relacionado ao metabolismo dos quimioterápicos e algumas
drogas causam reações hepatotóxicas. Avalie as  afirmativas a seguir e assinale a INCORRETA:

a) A dosagem das enzimas Alanina  Amino Transferase (ALT),  Aspartato Amino Transferase
(AST), Desidrogenase Láctica (DHL) e Fosfatase Alcalina são importantes para avaliar  o
funcionamento hepático.

b) Icterícia da pele e conjuntivas, náuseas e hepatomegalia são sinais e sintomas relacionados
com o comprometimento hepático.

c) Em  caso  de  sintomas  de  hepatotoxicidade  pós-quimioterapia  não  há  necessidade  de
suspender o uso da droga.
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d) Recomenda-se a pesquisa dos sinais e sintomas de disfunção hepática em pacientes que
estão em tratamento quimioterápico,  especialmente se apresentam icterícia. 

36 A quimioterapia antineoplásica é uma modalidade de tratamento sistêmico da doença que pode
ser empregada com objetivos curativos ou paliativos, dependendo do tipo de tumor, da extensão da
doença  e  da  condição  física  do  paciente.  Em  relação  a  classificação  da  quimioterapia
antineoplásica  segundo  a  finalidade,  associe  a  primeira  coluna  com a segunda e  em seguida
assinale a alternativa correspondente:

1. Terapia Curativa (  )  Quando  o  objetivo  não  é  a  cura,  trata  os  sintomas da  doença
proporcionando uma melhora na qualidade de vida do paciente. Pode
ou não prolongar a sobrevida.

2. Terapia Adjuvante (  )  Quando o tratamento sistêmico é o tratamento definitivo para a
doença. 

3. Terapia Neoadjuvante (  )  Quando  o  tratamento  sistêmico  tem  o  objetivo  de  aumentar  a
chance de cura após determinado procedimento cirúrgico. Pode estar
associado ou não a radioterapia.

4. Terapia Paliativa (  )  Quando o tratamento sistêmico é realizado antes do tratamento
curativo, visando menor radicalidade no procedimento cirúrgico e ao
mesmo tempo diminuindo o risco de doença a distância. 

a) 4, 1, 2, 3.
b) 3, 2, 1, 4.
c) 4, 1, 3, 2.
d) 1, 4, 2, 3.

37  A resistência a quimioterapia, ou seja aos efeitos dos fármacos antineoplásicos, quer sejam
quimioterápicos,  agentes  hormonais  ou  biológicos,  consiste  em um dos maiores  problemas na
terapia  do  câncer.  Existem três  categorias   básicas de resistência  à  quimioterapia,  assinale  a
alternativa que está indicando essas categorias.

a) Natural, cinética e farmacológica.
b) Adquirida, cinética e farmacológica.
c) Bioquímica, cinética e farmacológica.
d) Bioquímica, farmacológica e natural.

38 Tratamento do câncer no qual é promovida a estimulação do sistema imunológico, por meio do
uso de substâncias modificadoras da resposta biológica. Esse tipo de tratamento permite a ativação
global do sistema imunológico, ou pode ser dirigida diretamente contra antígenos tumorais. 
Considerando o conceito descrito, assinale a opção CORRETA:

a) Radioterapia
b) Quimioterapia
c) Hormonioterapia
d) Imunoterapia

39 De acordo com a RDC/ANVISA nº 220, que aprova o Regulamento Técnico sobre os requisitos
mínimos exigidos para o funcionamento dos Serviços de Terapia Antineoplásica (STA), avalie as
afirmações a seguir:

I. Quando o STA contar  com Farmácia  própria,  esta  deve atender  os  seguintes  requisitos
mínimos: área destinada a paramentação: provida de lavatório para higienização das mãos;
sala exclusiva para  preparação de medicamentos para  Terapia  Antineoplásica  (TA),  com
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área mínima de 5 (cinco) m2 por cabine de segurança biológica; área de armazenamento
exclusiva para estocagem de medicamentos específicos da TA.

II. Durante  o  processo  de  manipulação,  devem  ser  usados  dois  pares  de  luvas  estéreis,
trocados a cada hora ou sempre que sua integridade estiver comprometida.

III. É obrigatório o uso da Cabine de Segurança Biológica (CSB) Classe II B2, a qual é indicada
para a manipulação de produtos de alta toxicidade e que deve ser instalada seguindo as
orientações contidas na RDC/ANVISA n.° 50, de 21/02/2002.

IV. O uso de Equipamentos de  Proteção Individual (EPI) como: luvas (tipo cirúrgica) de látex,
punho longo, sem talco e estéreis; avental longo ou macacão é obrigatório.

É CORRETO o que se afirma em:
a) I e IV apenas. 
b) II e III, apenas.
c) III e IV, apenas. 
d) I, II, III e IV.

40 Em relação as boas práticas de preparação de terapia antineoplásica (BPPTA), segundo a RDC/
ANVISA nº 220, avalie as afirmativas e assinale a INCORRETA:

a) O profissional envolvido no preparo da Terapia Antineoplásica (TA) deve receber treinamento
inicial  e  continuado,  garantindo  a  sua  capacitação  e  atualização,  devidamente
documentados.

b) O acesso à sala de preparo da TA é liberado a todos os profissionais que fazem parte da
equipe multiprofissional  de terapia antineoplásica,  no entanto,  esses profissionais devem
seguir o procedimento de higienização e paramentação antes de entrar na sala. 

c) A Cabine de Segurança Biológica (CSB) deve estar em funcionamento no mínimo por 30
minutos antes do início do trabalho de manipulação e permanecer ligada por 30 minutos
após a conclusão do trabalho.

d) Todos os produtos e recipientes devem ser limpos e desinfetados antes da entrada na sala
de preparo da TA.
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