
PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM

ATENÇÃO EM ONCOLOGIA E UNIPROFISSIONAL DE ENFERMAGEM EM

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA N. 02/2021

ESPECIALIDADE: FARMÁCIA

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. Prova Objetiva composta por 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 4 (quatro)
alternativas  de  resposta,  sendo  que  o  candidato  deverá  assinalar  somente  uma delas.
Conteúdo programático inclui 10 (dez) questões de conhecimento geral do Sistema Único
de Saúde (SUS), e 30 (trinta) questões da área de concentração 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
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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. A cada 30 minutos será registrado no quadro o horário atualizado. Nos últimos 30
minutos para o término da prova será informado 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.
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

1. A Revolta da Vacina foi um movimento popular de fortes protestos contra a obrigatoriedade
de vacinação em 1904. Sobre esse movimento, é INCORRETO afirmar:

a) O povo rejeitava a vacina porque consistia no líquido de pústulas de vacas doentes, e
ainda corria o boato de que quem se vacinava ficava com feições bovinas. 
b) Por influência de Oswaldo Cruz, o governo enviou ao Congresso um projeto sobre a
obrigatoriedade da vacinação em todo o território nacional, e apenas os indivíduos que
comprovassem  ser  vacinados  conseguiriam,  por  exemplo,  contratos  de  trabalho  e
matrículas em escolas.
c) Era um movimento apartidário, apenas de operários, indignados com a invasão de suas
casas e com a vacinação contra suas vontades.
d) Logo após a Revolta da vacina, em 1908, quando o Rio foi atingido pela mais violenta
epidemia de varíola de sua história, o povo correu para ser vacinado, em um episódio
avesso à Revolta da Vacina.

2. A Constituição Federal, conhecida como constituição cidadã, foi um marco na história do
país, e da garantia do direito humano e constitucional à saúde. Em seu Art. 198, estipula que as
ações  e  serviços  públicos  de  saúde  integram  uma  rede  regionalizada  e  hierarquizada  e
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes, EXCETO:

a) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
b) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais.
c) Participação da comunidade.
d) Equidade, tratando com prioridade quem mais necessita.

3. De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, assinale (V) para aafirmativa
VERDADEIRA e (F) para FALSA sobre qual/quais é/são Princípios e Diretrizes do Sistema Único
de Saúde (SUS):

(   )  Organização  de  atendimento  público  específico  e  especializado  para  mulheres  e
vítimas de violência doméstica em geral.
(    ) Centralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo
(   ) Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins
idênticos. 
(   )  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 

Assinale a alternativa CORRETA:
a)  V, F, V, V.
b)  F, F, V, V.
c)  F, F, V, F.
d)  V, V, V, V.

4. Na Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, sobre a participação dos serviços
privados de assistência à saúde, assinale a alternativa INCORRETA:
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a) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
b) Quando  as  suas  disponibilidades  forem  insuficientes  para  garantir  a  cobertura

assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS)
poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.

c) Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos
princípios  e  diretrizes  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  mantido  o  equilíbrio
econômico e financeiro do contrato.

d) Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é
permitido, apenas em casos excepcionais e devidamente justificados, exercer cargo de
chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).
 

5.  Conforme  a  Lei  nº 8.080,  de  19  de  setembro de  1990,  entende-se  por  saúde  do
trabalhador  um  conjunto  de  atividades  que  se  destina,  através  das  ações  de  vigilância
epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim
como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e
agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo, dentre outras funções:

I. Informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os  
riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados
de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de 
demissão, respeitados os preceitos da ética profissional.

II. Participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador
nas instituições e empresas públicas e privadas. 

III. Revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, não 
possuindo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais.

IV. A garantia ao empregador de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de 
setor  de  serviço  ou de todo ambiente  de trabalho,  quando houver  exposição a risco  
iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores. 

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas I e II estão corretas.
b) Apenas I está correta.
c) I, II, e IV estão corretas.
d) Todas estão corretas.

6. Conforme Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, sobre os critérios que os Municípios,
os Estados e o Distrito Federal precisam ter para recebimento de recursos do Fundo Nacional
de Saúde (FNS), assinale a alternativa INCORRETA:

a)  Plano de saúde.
b)  Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento.
c)  Conselho de Saúde, com composição preferencialmente paritária.
d)  Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo
de dois anos para sua implantação.
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7. De acordo com a Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012, sobre os Conselhos de  
Saúde, assinale a alternativa INCORRETA:

 
a) Recomenda-se  que,  a  cada  eleição,  os  segmentos  de  representações  de  usuários,

trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, promovam a renovação de, no
mínimo, 30% de suas entidades representativas.

b) A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais
segmentos que compõem o Conselho, por isso, um profissional com cargo de direção ou
de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde não pode ser
representante dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as).

c) A ocupação de funções na área da saúde que interfiram na autonomia representativa do
Conselheiro(a)  deve  ser  avaliada  como  possível  impedimento  da  representação  de
Usuário(a)  e  Trabalhador  (a),  e,  a  juízo  da  entidade,  indicativo  de  substituição  do
Conselheiro (a).

d) A  participação  dos  membros  eleitos  do  Poder  Legislativo,  representação  do  Poder
Judiciário  e  do  Ministério  Público,  como  conselheiros,  é  permitida  nos  Conselhos  de
Saúde.

 
8. Sobre a Política Nacional de Humanização (2004), na Urgência e Emergência, nos pronto-

socorros, nos pronto-atendimentos, na Assistência Pré- Hospitalar e outros, é CORRETO afirmar
como diretrizes especifica: 

a) Acolher  a  demanda por  meio  de  critérios  de  avaliação de risco,  garantindo o  acesso
referenciado apenas a esse nível de assistência. 

b) Definir  protocolos  clínicos,  garantindo  a  eliminação  de  intervenções  desnecessárias  e
respeitando as diferenças e as necessidades do sujeito. 

c) Comprometer-se  com a  referência  e  a  contra-referência,  aumentando  a  resolução  da
urgência e emergência, provendo o acesso à estrutura hospitalar e a transferência segura,
conforme a necessidade dos profissionais e gestão institucional. 

d) Otimizar  o  atendimento  ao  usuário,  articulando  a  agenda  uniprofissional  em  ações
diagnósticas, terapêuticas que impliquem diferentes saberes e terapêuticas de reabilitação.

  9. A portaria nº 3.390, de 30 de dezembro de 2013 instituiu a Política Nacional de Atenção
Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre ela, é INCORRETO
afirmar: 

a) Cabe ao hospital implantar a visita aberta, de forma a garantir a ampliação do acesso dos
visitantes ao pronto socorro e às unidades de internação, favorecendo a relação entre o
usuário, familiares e rede social de apoio e a equipe de referência.

b) O direito de crianças e adolescentes de brincar será assegurado, assim como o direito de
estudar,  que  será  implementado  de  acordo  com  o  estabelecido  pela  Secretaria  de
Educação Estadual, Distrital e Municipal em articulação com gestor de saúde local.

c) A auditoria clínica interna periódica será realizada, no mínimo a cada 2 (dois) anos, com o
objetivo de qualificar o processo assistencial hospitalar.

d) É vedado ao hospital  identificar  e  divulgar  os profissionais que são responsáveis pelo
cuidado do paciente nas unidades de internação, nos prontos socorros, nos ambulatórios
de especialidades e nos demais serviços.

10. Sobre as Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES), assinale (V)
para a afirmativa VERDADEIRA e (F) para FALSA: 
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(   )São  instâncias  intersetoriais  e  interinstitucionais  permanentes  que  participam  da  
formulação, condução e desenvolvimento da Política de Educação Permanente em Saúde 
previstas no art. 14 da Lei nº 8.080, de 1990, e na NOB/RH – SUS.
(   ) Deverão ser compostas pelos gestores de saúde municipais, estaduais e do Distrito 
Federal e, ainda, conforme as especificidades de cada região, por: I - gestores estaduais e 
municipais de educação e/ou de seus representantes; II - trabalhadores do SUS e/ou de 
suas entidades representativas; III - instituições de ensino com ou sem cursos na área da 
saúde, por meio de seus distintos segmentos; e IV - movimentos sociais ligados ou não à 
gestão das políticas públicas de saúde e do controle social no SUS.
(   )  É  sua atribuição apoiar  e  cooperar  tecnicamente  com os Colegiados de Gestão  
Regional para a construção dos Planos Municipais de Saúde da sua área de abrangência.
(   ) É sua atribuição apoiar e cooperar com os gestores na discussão sobre Educação 
Permanente em Saúde, na proposição de intervenções nesse campo e no planejamento e 
desenvolvimento de ações que contribuam para o cumprimento das responsabilidades  
assumidas nos respectivos Termos de Compromisso de Gestão.

Assinale a alternativa CORRETA:
a) V, V, F, V.
b) V, F, F, V.
c) V, F, V, V.
d) F, V, V, F.
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ÁREA PROFISSIONAL – FARMÁCIA

11.  O  farmacêutico  vem  ampliando  a  sua  área  de  atuação  no  atendimento  do  paciente
oncológico, por meio de várias portarias e resoluções do Ministério da Saúde que regulamentam
sua participação nesse campo. Em oncologia, o farmacêutico é o principal componente para a
qualidade  da  farmacoterapia,  devido  à  sua  participação  nas  várias  etapas  da  terapia
antineoplásica.
Acerca desse tema, assinale a alternativa INCORRETA.

a) É  fundamental  a  ação  desse  profissional  (farmacêutico)  nessa  etapa  da  terapia
antineoplásica para diminuir riscos que estão associados ao manejo desses medicamentos,
além de prevenir erros como selecionar de forma errada o diluente.
b) O  farmacêutico  tem  a  função  de  analisar  a  bibliografia,  transmitindo  informações
isentas e seguras, de fontes que são confiáveis, contribuindo para a melhora da qualidade
das condutas de prescrição e terapêuticas.
c) O farmacêutico não tem a função de analisar a bibliografia, transmitindo informações
isentas e seguras, de fontes que são confiáveis, contribuindo para a melhora da qualidade
das condutas de prescrição e terapêuticas.
d) O profissional responsável por realizar auditorias internas é o farmacêutico.

12. Cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que
objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante de uma doença
que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento,  da identificação precoce,
avaliação  impecável  e  tratamento  de  dor  e  demais  sintomas  físicos,  sociais,  psicológicos  e
espirituais. Os princípios dos cuidados paliativos são os listados a seguir:  

I. Fornecer alívio para dor e outros sintomas estressantes como astenia, anorexia, dispneia e
outras emergências oncológicas.

II. Oferecer um sistema de apoio para ajudar a família a lidar com a doença do paciente, em
seu próprio ambiente.

III. Integrar os aspectos psicológicos, sociais e espirituais ao aspecto clínico de cuidado do
paciente.

IV. Usar uma abordagem interdisciplinar para acessar necessidades clínicas e psicossociais
dos pacientes e suas famílias, incluindo aconselhamento e suporte ao luto.

V. Não oferecer um sistema de apoio para ajudar a família a lidar com a doença do paciente,
em seu próprio ambiente.

A alternativa CORRETA é:
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 e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

13. 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. 
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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.

14.  Os  esquemas  de  tratamento  com antineoplásico  são  planejados  em ciclos  terapêuticos,
caracterizados  pela  administração  de  uma  ou  várias  aplicações,  repetidas  em  intervalos
regulares. O esquema e o ciclo terapêutico dependem do tumor a ser tratado e variam conforme
o protocolo de tratamento adotado. Sobre a análise de cálculos para a dose escolhida do fármaco
antineoplásico:

I. As doses escolhidas dos medicamentos utilizados nos protocolos de tratamento do câncer
não são baseadas em protocolos clínicos internacionais.

II. As doses escolhidas dos medicamentos utilizados nos protocolos de tratamento do câncer
são baseadas em protocolos clínicos internacionais.

III. Os protocolos são nomeados por meio de siglas que identificam os agentes utilizados na
combinação.

IV. Os protocolos não são nomeados por meio de siglas que identificam os agentes utilizados
na combinação.

V. O cálculo das doses dos medicamentos em quimioterapia não é baseado na Superfície
Corporal do paciente.

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

15. Existem diversos termos relacionados ao processo de trabalho em Atenção Farmacêutica.
Desta  forma, relacione a primeira  coluna com a segunda e após,  assinale a alternativa  que
apresenta a sequência CORRETA:

I.  “É um ato planejado, documentado e realizado junto
ao usuário e profissionais de saúde, que visa resolver ou
prevenir problemas que interferem ou podem interferir na
farmacoterapia,  sendo parte  integrante do processo de
acompanhamento/seguimento farmacoterapêutico”. 

II.  A  Atenção  Farmacêutica  é  uma  das  entradas  do
sistema  de  Farmacovigilância,  ao  identificar  e  avaliar
problemas/riscos relacionados à segurança, efetividade e
desvios  da  qualidade  de  medicamentos,  por  meio  do
acompanhamento/seguimento  farmacoterapêutico  ou
outros componentes da Atenção Farmacêutica. 

III. É o ato em que o farmacêutico, fundamentado em sua
práxis,  interage e responde às demandas dos usuários

(    ) Intervenção Farmacêutica.

(    ) Problema Relacionado com 
Medicamento (PRM).

(    ) Interface entre Atenção 
Farmacêutica e Farmacovigilância.

(    ) Atendimento Farmacêutico;
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do  sistema  de  saúde,  buscando  a  resolução  de
problemas de  saúde,  que  envolvam ou  não  o  uso  de
medicamentos. Este processo pode compreender escuta
ativa, identificação de necessidades, análise da situação,
tomada  de  decisões,  definição  de  condutas,
documentação e avaliação, entre outros.

IV. “É um problema de saúde, relacionado ou suspeito de
estar relacionado à farmacoterapia, que interfere ou pode
interferir nos resultados terapêuticos e na qualidade de
vida  do  usuário”.  Pode  ser  ocasionado  por  diferentes
causas, tais como: as relacionadas ao sistema de saúde,
ao  usuário  e  seus  aspectos  biopsicossociais,  aos
profissionais de saúde e ao medicamento.

A alternativa CORRETA é:
a) I, IV, II, III.
b) III, IV, II, I.
c) II, III, IV, I. 
d) I, II, IV, III. 

16. 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:
a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas. 
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.

17. 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
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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.

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, IV.

18.  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 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.
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.

19. 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. 
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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.

20. (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.ismpbrasil.org/site/wpcontent/uploads/2018/02/ISMP_Brasil_Desafio_Global.pdf>Ac
esso em:  29 out.  2021 (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.

21. As mudanças observadas nos esquemas de tratamento para o câncer refletem os contínuos
avanços da ciência básica e clínica. O desenvolvimento de novos fármacos, tanto moléculas
pequenas quanto agentes biológicos e a ampliação dos conhecimentos da biologia celular básica
da  gênese  tumoral  e  da  imunologia  são  alguns  dos  exemplos  dos  avanços  no  contexto  da
farmacoterapia antineoplásica. A respeito deste assunto, avalie as afirmações abaixo e assinale a
INCORRETA.

a)  Os  complexos  de  coordenação  da  platina  possuem ampla  atividade  antineoplásica  e
tornaram-se  a  base  do  tratamento  dos  cânceres  de  ovário,  cabeça  e  pescoço,  bexiga,
esôfago, pulmão e cólon.
b)  A redução  da  bioativação  de  um  pró-fármaco  como,  por  exemplo,  a  citarabina,  que
necessita  de  fosforilação  intracelular  para  se  tornar  citotóxica,  causa  um  aumento  na
remissão de leucemias granulocíticas agudas.
c) A 5-fluoruracila em combinação com leucovorina e oxaliplatina ou irinotecano (FOLFOX ou
FOLFIRINOX) na terapia adjuvante está associada a uma vantagem em termos de sobrevida
para pacientes com câncer colorretal.
d) Uma variedade de estresses celulares fisiológicos pode levar à ativação de p53; entre
esses  estão  anóxia,  dano  ao  genoma  e  desequilíbrios  de  sinalização  na  maquinaria
reguladora do crescimento intracelular, que podem levar a célula ao processo de apoptose,
evitando assim a aquisição de fatores neoplásicos.
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22. Em relação  aos  agentes  quimioterápicos  antineoplásicos, avalie  as  afirmações  abaixo  e
assinale a INCORRETA.

a)  A vincristina  é  um  componente  padrão  de  esquemas  para  tratamento  de  pacientes
pediátricos com leucemias, linfomas e tumores sólidos, como tumor de Wilms, neuroblastoma
e rabdomiossarcoma.

b) As camptotecinas são agentes antineoplásicos citotóxicos potentes, cujo alvo é a enzima
nuclear,  a topoisomerase I.  O irinotecano e a topotecana,  que atualmente são os únicos
análogos  da  camptotecina  aprovados  para  uso  clínico,  possuem atividade  nos  cânceres
colorretal,  de  ovário  e  de  pulmão  de  pequenas  células.
c)  O principal alvo dos análogos do ácido fólico, como o metotrexato (MTX), é a enzima
piruvato quinase.

d)  O paclitaxel  liga-se  à  subunidade  β-tubulina  na  superfície  interna  dos  microtúbulos  e
antagoniza a sua desmontagem, resultando no aparecimento de feixes de microtúbulos e
estruturas aberrantes derivadas dos microtúbulos na fase mitótica do ciclo celular.

23. A respeito da toxicidade associada ao uso de antineoplásicos, avalie as afirmativas abaixo e
assinale a INCORRETA.

a) A carboplatina é relativamente bem tolerada, causando menos náuseas, neurotoxicidade,
ototoxicidade e nefrotoxicidade do que a cisplatina.
b)  A miocardiopatia  constitui  a  toxicidade mais  importante,  em longo prazo,  associada à
doxorrubicina.  
c)  A  caquexia  é  um  dos  efeitos  adversos  do  tratamento  oncológico,  podendo  trazer
consequências graves e interferir na terapia. 
d) O paclitaxel exerce seus efeitos tóxicos primários sobre o fígado, afetando pouco a medula
óssea.

24. Os medicamentos de suporte são recomendados para prevenir, combater ou aliviar sintomas
desconfortáveis provocados pela quimioterapia. Em relação a essa temática, avalie as afirmativas
abaixo e assinale a INCORRETA.

a)  Em  quase  todos  os  pacientes  que  utilizam  cisplatina  ocorrem  náuseas  e  vômitos
pronunciados, que geralmente podem ser controlados com antagonistas do receptor 5-HT3,
antagonistas do receptor de neurocinina (NK1) (p.  ex.,  aprepitanto) e corticosteroides em
altas doses.
b) Os efeitos tóxicos do metotrexato (MTX) podem ser interrompidos pela administração de
leucovorina, uma coenzima de folato totalmente reduzida, cuja função consiste na depleção
do reservatório intracelular de cofatores de FH4.
c) O metabólito nefrotóxico e urotóxico da ciclofosfamida é a acroleína. Nesse contexto, a
cistite hemorrágica grave pode ser evitada com o uso de MESNA.
d)  Podem ocorrer  reações de hipersensibilidade em pacientes  que recebem infusões de
paclitaxel  de curta  duração (1-6  horas);  todavia  essas reações são evitadas,  em grande
parte, por meio de tratamento prévio com dexametasona, difenidramina e antagonistas dos
receptores H2 de histamina.

25.  O fármaco antineoplásico que é um anticorpo que se  liga  a receptores nos linfócitos B,
levando à destruição dessas células chama-se:
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a) Gefitinibe.
b) Rituximabe.
c) Cetuximabe.
d) Erlotinibe.

26.  Quais  dos  fármacos  abaixo  são  indicados  na  profilaxia  da  êmese  induzida  pelo  uso  de
antineoplásicos altamente emetogênicos?

a) Dexametasona, ondansetrona, aprepitanto.
b) Metoclopramida, ondansetrona, dimenidrinato.
c) Domperidona, eritromicina, bromoprida.
d) Metilprednisolona, metoclopramida, ranitidina.

27. Estabeleça a correspondência correta entre as classes de antineoplásicos apresentados na
Coluna I e os fármacos relacionados na Coluna II.

Coluna I Coluna II

I. Alquilantes
II. Antimetabólitos
III. Produtos naturais – 
desestabilizadores dos fusos mitóticos

(  ) Paclitaxel
(  ) Vinorelbina
(  ) Metotrexato
(  ) Ifosfamida
(  ) Gencitabina

A sequência numérica correta, de cima para baixo, é:

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

28. Assinale a alternativa que apresenta a descrição CORRETA do potencial farmacocinético e
farmacodinâmico das interações entre antineoplásicos e outros medicamentos.

a)  Administração  de  metotrexato  e  ácido  acetilsalicílico:  o  ácido  acetilsalicílico  pode
diminuir as concentrações plasmáticas do metotrexato, aumentando o risco de toxicidade
medular e hepática.
b) Administração de varfarina e tamoxifeno: diminuição do risco de sangramento.
c) Administração de bleomicina e interferon: possível toxicidade hepática e pulmonar.
d) Administração de metotrexato e prednisolona: a prednisolona pode diminuir o  clearence
total do metotrexato.

29. O surgimento do imatinibe fez com que ocorresse uma revolução no tratamento da LMC, nos
últimos anos. Assinale a alternativa que INDICA o mecanismo de ação desse antineoplásico.

a) Inibidor da tirosino quinase (TKI) Abl.
b) Ativador da topoisomerase II.
c) Inibidor do ciclo celular.
d) Inibidor da metionima sintase.
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30.  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 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) Vimblastina.
b) Doxorrubicina.
c) Bleomicina.
d) Cisplatina.

31. De acordo com a Resolução nº 4, de 10 de fevereiro de 2009, a qual dispõe sobre as normas
de farmacovigilância para os detentores de registro de medicamentos de uso humano, assinale a
alternativa que define farmacovigilância:

a. Para fins desta Resolução, entende-se como farmacovigilância as atividades relativas à
detecção,  avaliação,  compreensão  e  prevenção  de  efeitos  adversos  ou  outros
problemas relacionados a medicamentos.

b. Para fins desta Resolução, entende-se como farmacovigilância as atividades relativas à
detecção, avaliação e compreensão de efeitos adversos.

c. Para fins desta Resolução, entende-se como farmacovigilância as atividades relativas à
compreensão e prevenção de efeitos adversos ou outros problemas relacionados a
medicamentos.

d. Para  fins  desta  Resolução,  entende-se  como  farmacovigilância  as  atividades
relacionadas somente com efeitos adversos.

32. Leia com atenção as alternativas abaixo. Elas estão relacionadas com a classificação dos
eventos adversos (EA) de acordo com a Resolução nº 4, de 10 de fevereiro de 2009. 
Assinale a alternativa INCORRETA:

a. Eventos Adversos por desvios da qualidade de medicamentos ou decorrentes do uso
não aprovado de medicamentos;

b. Interações medicamentosas e Suspeita de Reações Adversas a Medicamentos;
c. Inefetividade terapêutica, total ou parcial;
d. Problemas associados a aquisição, compras de medicamentos. 

33. De acordo com a Resolução nº 4, de 10 de fevereiro de 2009, a qual dispõe sobre as normas
de farmacovigilância para os detentores de registro de medicamentos de uso humano, avalie as
afirmações a seguir:

I. Para fins desta Resolução, o termo detentores de registro de medicamentos abrange
quaisquer responsáveis pelos medicamentos de uso humano regulados pela Anvisa.
II.  Os  detentores  de  registro  de  medicamentos  deverão  notificar  ao  Sistema Nacional
Vigilância  Sanitária  (SNVS),  o  mais  breve  possível,  todo  Evento  adverso  (EA)  grave
ocorrido em território nacional que envolva óbito ou risco de morte, sendo estabelecido o
prazo máximo de 7 (sete) dias corridos a partir da data de recebimento da informação do
EA;
III.  As  inspeções  em  farmacovigilância  serão  baseadas  em  análise  documental,
entrevistas, visita presencial  institucional,  revisão de base de dados e na avaliação do
cumprimento das exigências legais.
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IV.  Os  detentores  de  registro  de  medicamentos  devem  desenvolver  ações  de
farmacovigilância. Para isso, devem: designar um responsável pela farmacovigilância da
instituição e dentre outras ações elaborar manual de procedimento que contemple todas as
ações desenvolvidas pela farmacovigilância na instituição.

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, IV.

34. A farmácia é responsável pelo armazenamento, distribuição, dispensação e controle de todos
os  medicamentos,  podendo  também  incluir  outros  produtos  para  a  saúde,  conforme  a
organização da instituição. As políticas e procedimentos que regulam essas atividades, assim
como  as  etapas  de  seleção,  programação  e  aquisição,  como  parte  integrante  da  logística
farmacêutica,  devem  ser  estabelecidas  com  a  participação  da  equipe  multiprofissional  e
comissões existentes. Leia as afirmativas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA: 

a. A implantação de  um sistema racional  de  armazenamento,  distribuição e  dispensação
deverá ser priorizada pelo farmacêutico e pela Instituição, de forma a buscar processos
que promovam maior segurança para o paciente.

b. Após a implantação de um sistema racional de distribuição dos medicamentos não se faz
necessário  a  conferência  do  medicamento  distribuído/dispensado  através  da  dupla
checagem. 

c. As prescrições médicas devem ser analisadas tecnicamente pelo farmacêutico antes da
dispensação  dos  medicamentos,  sanando  as  dúvidas  com o prescritor,  registrando  as
intervenções e decisões tomadas. A análise deve ocorrer também, quando possível, em
situações de emergência ou falha do sistema.

d. Para as etapas da Logística Farmacêutica deverá ser garantido sistema informacional que
seja adequado com o perfil da instituição, viabilizando fluxo de informações que permita o
controle e a rastreabilidade em todas as etapas dos processos.

35.  Dentro  da visão da integralidade do cuidado,  a  farmácia  hospitalar,  além das atividades
logísticas tradicionais,  deve desenvolver ações assistenciais e técnico-científicas, contribuindo
para  a  qualidade  e  racionalidade  do  processo  de  utilização  dos  medicamentos  e  de  outros
produtos para a saúde e para a humanização da atenção ao usuário. Avalie as afirmativas abaixo
quanto as atividades que podem ser desenvolvidas.

I. Gerenciamento de Tecnologias.
II. Distribuição e dispensação.
III. Manipulação
IV. Cuidado ao paciente

É CORRETO o que se afirma em:

a) II e III, apenas.
b) III e IV, apenas. 
c) I, II e III, apenas.
d) I, II, III, IV.
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36. A Portaria nº 4.283, de 30 de dezembro de 2010, aprova as diretrizes e estratégias para
organização, fortalecimento e aprimoramento das ações e serviços de farmácia no âmbito dos
hospitais.  De  acordo  com  essa  portaria  avalie  as  afirmativas  abaixo  e  assinale  V  para  as
afirmativas VERDADEIRAS e F para as FALSAS. 

(  ) A implantação de um sistema racional de distribuição de medicamentos e de outros
produtos  para  a  saúde  deve  ser  priorizada  pelo  estabelecimento  de  saúde  e  pelo
farmacêutico,  de forma a buscar  processos que garantam a segurança do paciente,  a
orientação necessária ao uso racional do medicamento, sendo recomendada a adoção do
sistema individual ou unitário de dispensação. 
(   )  A avaliação  farmacêutica  das  prescrições,  deve  priorizar  aquelas  que  contenham
antimicrobianos  e  medicamentos  potencialmente  perigosos,  observando  concentração,
viabilidade,  compatibilidade  físico-química  e  farmacológica  dos  componentes,  dose,
dosagem,  forma farmacêutica,  via  e  horários  de administração,  devendo ser  realizada
antes do início da dispensação e manipulação.
(   )  A  unitarização  de  doses  e  o  preparo  de  doses  unitárias  de  medicamentos
compreendem o fracionamento, a subdivisão e a transformação de formas farmacêuticas.
O preparo de doses unitárias e a unitarização de doses contribui para a redução de custos,
devendo ser garantida a rastreabilidade, por meio de procedimentos definidos e registro.
Deve existir plano de prevenção de trocas ou misturas de medicamentos em atendimento
à legislação vigente.
(   ) A manipulação de nutrição parenteral realizada em hospitais compreende operações
inerentes  a  preparação  (avaliação  farmacêutica,  manipulação,  controle  de  qualidade,
conservação  e  orientações  para  o  transporte).  A  equipe  multiprofissional  de  terapia
nutricional deve realizar a monitorização do uso da nutrição parenteral mantendo registro
sistematizado das suas ações e intervenções.
(   ) 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 observação das doses máximas diárias e cumulativas, com foco na
biossegurança e uso seguro pelo paciente.

Assinale a alternativa correspondente a sequência:
a. V, F, V, F, F.
b. V, V, F, F, V.
c. V, V, V, F, V.
d. V, V, V, V, V.

37. O Desafio Global de Segurança do Paciente tem como objetivo identificar áreas de risco
significativo  para  a  segurança  do  paciente  e  fomentar  o  desenvolvimento  de  ferramentas  e
estratégias de prevenção de danos. Para proteger os pacientes de danos decorrentes de erros de
medicação, foram estabelecidas três áreas prioritárias nas quais eles se tornam mais vulneráveis.
As afirmativas abaixo estão relacionadas a essas três categorias prioritárias, EXCETO: 

a. Situações de alto  risco,  tais  como:  pacientes  hospitalizado,  pacientes  pediátricos  e
idosos estão mais suscetíveis a desfechos adversos.

b. Polifarmácia: de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a polifarmácia é o uso
rotineiro de quatro ou mais medicamentos ao mesmo tempo por um paciente. 

c. Sistemas e práticas de medicação: sistemas e processos de medicação são complexos
e, muitas vezes, não funcionam adequadamente. 
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d. Transições de cuidado: as transições de cuidados referem-se ao deslocamento de um
paciente entre instalações físicas ou profissionais de saúde com a finalidade de receber
cuidados em saúde.

38.  De  acordo  com  a  Resolução  nº  449  de  24  de  outubro  de  2006  que  dispõe  sobre  as
atribuições do Farmacêutico na Comissão de Farmácia e Terapêutica, avalie as afirmações a
seguir:

I. Atuar na escolha, análise crítica e utilização de estudos científicos que fundamentem a
adequada seleção de medicamentos e produtos para saúde.

II. Estabelecer normas para prescrição, dispensação, distribuição, administração, utilização e
avaliação dos medicamentos e produtos para saúde selecionados;

III. Garantir  a  divulgação  permanente  da  relação  de  medicamentos  selecionados  e  dos
produtos  para saúde,  destacando sempre as  atualizações da relação promovidas pela
Comissão;

IV. Estimular  a  realização de estudos de utilização de medicamentos e  a implantação de
programas de farmacovigilância e tecnovigilância; 

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, IV.

39. A otimização da terapia medicamentosa é função precípua da farmácia, visando aumentar a
efetividade da intervenção terapêutica,  promovendo o uso racional  de  medicamentos,  com o
propósito  de  alcançar  resultados  definidos  que  melhore  a  qualidade  de  vida  do  paciente.  A
otimização da terapia medicamentosa consiste, portanto, na realização de várias ações. Avalie as
afirmativas abaixo em relação a essas ações e assinale a INCORRETA:

a. Analisar a prescrição de medicamentos quanto aos parâmetros legais e técnicos, tais
como: dose, frequência, horário, via de administração, posologia, tempo de tratamento,
compatibilidade, interações medicamentosas potenciais, reações adversas, duplicidade,
formas farmacêuticas adaptadas à condição clínica do paciente, entre outros aspectos
relevantes; 

b. Realizar a conciliação de medicamentos ou reconciliação medicamentosa avaliando as
prescrições desde a admissão até a alta do paciente e quando o mesmo transitar por
diferentes níveis de atenção;

c. Investigar, acompanhar, porém, não intervir nos resultados negativos relacionados aos
medicamentos e nos casos de inefetividade terapêutica; 

d. Selecionar os pacientes que necessitam de monitoramento permanente e implementá-
lo, em especial para crianças, idosos e pacientes com baixa adesão ao tratamento, em
uso  de  medicamentos  com  maior  potencial  de  produzir  efeitos  adversos,  de  alta
vigilância, de alto custo e utilizações off-label; 

40.  As  afirmativas  abaixo  estão relacionadas aos principais  objetivos  da gestão  da  farmácia
hospitalar, EXCETO:  
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a. Garantir o abastecimento, dispensação, acesso, controle, rastreabilidade e uso racional
de medicamentos e de outras tecnologias em saúde; 

b. Participar de forma passiva do aperfeiçoamento contínuo das práticas da equipe de
saúde;

c. Otimizar  a  relação  entre  custo,  benefício  e  risco  das  tecnologias  e  processos
assistenciais; 

d. Desenvolver ações de assistência farmacêutica, articuladas e sincronizadas com as
diretrizes institucionais; 
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