
PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ONCOLOGIA –
2023/2025 N.01/2022

ESPECIALIDADE: FARMÁCIA

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

INSTRUÇÕES

1.  Durante a  prova  será  permitida  ingestão  de  água somente  acondicionada em embalagem transparente  e  o
consumo de alimentos conforme o certrame.

1.1 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.

2. Esta prova possui 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha, subdividida em 10 (dez)questões de
Conhecimentos Geral do Sistema Único de Saúde (SUS), e 30 (trinta) questões da Área Profissional.

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

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

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

6. 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.

7. 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) 

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

9. 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. Os últimos 30 minutos para o término da prova serão
informados verbalmente e mantendo-se o registro no quadro.

10. 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.

11. 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.

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

13. Na necessidade de ir ao banheiro, o candidato deverá solicitar permissão para ausentar-se da sala e aguardar
disponibilidade de fiscal, para acompanhá-lo, 

14. 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)

Questões SUS
1 Considerando as disposições legais acerca da organização do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as
afirmativas a seguir:
 I.  As ações e serviços de saúde executados pelo SUS deverão ser organizados de forma regionalizada e
hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 
II. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde
que lhes correspondam, exceto no que se refere às ações de urgência e emergência. 
III. No nível municipal, o Sistema Único de Saúde poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e
articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde. 
Assinale a alternativa CORRETA: 

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

2 Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, assinale a alterativa CORRETA que indica a que
se trata a referida lei:

a) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. 
b) Dispõe sobre a organização das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de
Imunizações, estabelece normas relativas à notificação compulsória de doenças, e dá outras providências.
c) Estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de
Saúde. 
d)  Dispõe  sobre  as  condições  para  a  promoção,  proteção  e  recuperação  da  saúde,  organização  e
funcionamento dos serviços correspondentes.

3 A Lei  nº  8.142/90,  normatiza  as  condições  para  o repasse  regular  e  automático  de  recursos  do Fundo
Nacional de Saúde para a cobertura das ações e serviços de saúde aos Municípios. Assinale a alternativa que
NÃO CORRESPONDE a uma condição de repasse de recurso.
a) Existência de Fundo de Saúde.
b) Existência de Conselho de Saúde. 
c) Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento.
d) Celebração de convênio entre os órgãos executivos.

4) A Lei nº 8.080/90, no seu capítulo III, dispõe sobre a articulação das políticas e programas de saúde e as
principais  atividades  a  serem  desenvolvidas  pelo  Sistema  Único  de  Saúde,  a  cargo  das  comissões
intersetoriais. Sobre o disposto na lei, considere as seguintes atividades:

I. Alimentação e nutrição
II. Biodiversidade
III. Segurança
IV. Ciência e tecnologia

Assinale a opção CORRETA no que cumprem ao Sistema Único de Saúde no capítulo III da Lei 8080/90:
a) I e IV
b) I e II
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c) III e IV.
d) II e III

5  Ao  dar  entrada  em  um  pronto  socorro  de  um  Hospital  Regional,  uma  paciente  foi  atendida
preferencialmente, passando à frente de pacientes que estavam aguardando atendimento e que tinham uma
classificação de risco mais grave. Após reclamações, soube-se que o privilégio no atendimento se deu por
tratar-se de amiga de um deputado influente na cidade. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, a conduta
feriu diretamente um princípio do SUS. Assinale a alternativa CORRETA:

a) Integralidade
b) Igualdade
c) Universalidade
d) Imparcialidade

6 A redefinição  das  funções  e  das  responsabilidades  de  cada  nível  de  governo  com relação  à  condução
político-administrativa do sistema de saúde,  se concretiza com a transferência do poder  de decisão e dos
recursos do nível federal para o estadual ou municipal. Assinale a alternativa  CORRETA que representa o
princípio do SUS em questão. 

a) Universalidade. 
b) Integralidade. 
c) Descentralização. 
d) Hierarquização. 

7 Sobre as atribuições da direção municipal do SUS, previstas na Lei nº 8.080/90, assinale V para a afirmativa
VERDADEIRA e F para a FALSA.
(   ) Executar serviços de vigilância sanitária.
(   ) Estabelecer normas para a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. 
(   ) Formar consórcios administrativos intermunicipais.
Assinale a alternativa que apresente a sequência CORRETA:

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

8 O Sistema Único de Saúde representa em sua configuração atual. Assinale a opção CORRETA:
a) A forma de organização da assistência dos postos de saúde e clínicas dos municípios 
b) A definição da atuação de clínicas e hospitais particulares no âmbito da saúde.
c)  O  reordenamento  dos  serviços  de  saúde  que  devem  atender  prioritariamente  as  classes  menos
favorecidas.
d) A reformulação política e organizacional para o reordenamento dos serviços e ações de saúde no país.

9 Dentre as alternativas a seguir, assinale a opção INCORRETA, ou seja, a que não faz parte das atribuições
do Sistema Único de Saúde.

a) Proteger o trabalhador e a gestante em situações de desemprego.
b) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica.
c) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendendo o trabalho.
d) Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.

10 O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por
órgãos e instituições públicas. Assinale a alternativa CORRETA:
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a) Federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder
Público.
b) Federais, estaduais e municipais, da Administração direta e das fundações mantidas pelo poder Político e
das filantrópicas  
c) Federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das filantrópicas mantidas pelo
Poder Público.
d) Federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta, das fundações e das filantrópicas
mantidas pelo Poder Público. 

 ÁREA DE CONCENTRAÇÃO

11 Segundo o Conselho Federal de Farmácia (CFF), a atenção farmacêutica é caracterizada por ações do
farmacêutico, nas quais o paciente é o principal beneficiário. O farmacêutico atua na assistência ao paciente,
responsabilizando-se, junto da equipe multiprofissional, pela segurança e pela efetividade da farmacoterapia.
Avalie as afirmativas e assinale a INCORRETA.

a)  A intervenção  farmacêutica,  com a  contínua  monitorização  farmacoterapêutica,  é  capaz  de  reduzir
problemas relacionados a medicamentos, aumentar a efetividade e minimizar os riscos da farmacoterapia.
b)  É atribuição  privativa  do farmacêutico avaliar  a  prescrição médica quanto a  quantidade,  qualidade,
compatibilidade, estabilidade e interações.
c) Os erros de medicação são eventos evitáveis, que podem ou não resultar em danos ao paciente, aumento
do tempo de permanência e de gastos hospitalares adicionais.
d) Avaliar a prescrição médica quanto a quantidade, qualidade, compatibilidade, estabilidade e interações
não é atribuição privativa do farmacêutico.

12) 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 ciclofosfamida, que pode ser diminuída e frequentemente prevenida
mediante:
Assinale a alternativa CORRETA:

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

13 A farmácia inserida no ambiente hospitalar destaca-se pela variedade de atribuições que incluem desde a
logística de medicamentos e materiais médicos até o cuidado direto ao paciente. Uma das atividades de maior
impacto na farmácia é a dispensação de medicamentos. Quanto maior a eficiência do sistema de dispensação
de medicamentos  e  outros  produtos  de  interesse  à  saúde,  maior  será  a  garantia  de  sucesso  das  medidas
terapêuticas e profiláticas instauradas. Quanto aos aspectos importantes para a racionalidade e eficácia desse
sistema, avalie as afirmativas e assinale a INCORRETA.

a) Controle de estoque.
b) Padronização de medicamentos e produtos de interesse à saúde na instituição.
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c) A dispensação de medicamentos na farmácia hospitalar não está envolvida com a segurança do paciente.
d) Envolvimento de recursos humanos capacitados para o exercício das funções e controle da qualidade dos
processos adotados.

14  Os  cuidados  paliativos  (CP)  são  definidos,  pela  Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS),  como  toda
assistência,  feita  de  maneira  integral  e  ativa,  aos  doentes  que  possuem patologias  não  responsivas  a  um
tratamento específico capaz de promover a cura. Avalie as afirmativas a seguir e assinale a INCORRETA:

a)  O principal  foco  do plano terapêutico  paliativo  é  controlar  os  sintomas,  e  para  isso é  necessária  a
utilização de medicações.
b)  O  Farmacêutico,  junto  com  a  equipe  multidisciplinar,  procura  aliviar  e  confortar,  levando  em
consideração as necessidades do tratamento farmacológico desse paciente.
c)  A assistência  da  Farmácia  nos  CP  deve  esclarecer  aos  outros  componentes  da  equipe,  sobre  as
medicações que estão disponíveis, e sobre as alternativas farmacocinéticas, assim como, orientar pacientes
e familiares, em relação à utilização e armazenagem adequada dos medicamentos.
d) O Farmacêutico não torna possível que a utilização das medicações seja efetiva e segura, além de não
promover uma assistência ao paciente, de maneira integral.

15  O cálculo  das  doses  de  medicamentos  é  fonte  importante  de  erros  graves  e  este  problema  pode  ser
minimizado com a familiaridade do prescritor com o medicamento e com a conferência  do cálculo.  Para
medicamentos cujas doses são dependentes de peso, superfície corporal e clearance de creatinina, recomenda-
se que o prescritor  anote tais  informações  na prescrição,  para facilitar  a análise  farmacêutica.  Assinale  a
alternativa CORRETA, que corresponde à unidade usada para expressar a superfície corporal do paciente a fim
de calcular a dose do quimioterápico a ser administrada.

a) mg
b) m3

c) kg/dia
d) m2

16 O processo de medicação envolve inúmeras etapas até o usuário receber o medicamento. Iniciando pela
prescrição, onde qualquer falha nesta fase já introduz problemas nas próximas fases, afetando a segurança do
paciente. Sobre a avaliação da prescrição, antes do preparo do medicamento antineoplásico, analise os itens
abaixo:

I. Checar o nome do paciente e o número do prontuário.
II. Verificar a dose e a posologia.
III. Verificar a via e a velocidade de administração.
IV. Verificar a duração dos ciclos, o número apropriado das doses e os dias de terapia.
V. Avaliar o protocolo prescrito, verificando se está de acordo com o padronizado.

Estão CORRETOS as alternativas.
a) I, II, III, IV e V.
b) I, II e IV, apenas.
c) I, II, IV e V, apenas.
d) I e II, apenas.

17 As instalações de uma Unidade de Preparação de Citotóxicos (UPC) devem ser adequadas às atividades e à
qualidade exigida para o produto final, minimizando o risco de erros e de contaminação. Sobre o preparo
seguro de antineoplásicos, analise as afirmativas abaixo:

I.  A área  de  preparo  deve  ser  isolada  para  evitar  interrupções,  minimizar  riscos  de  acidentes  e  de
contaminações. Deve estar em área restrita, a fim de evitar fluxo de pessoal.
II.  Avental  longo,  fechado  na  parte  da  frente  e  impermeabilizado,  deve  ser  usado  durante  todo  o
procedimento.
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III. A técnica de preparo deve ser rigorosamente séptica.
IV. A concentração final (mg/ml) contida na prescrição deve ser rigorosamente seguida.
V. Utilizar dispositivo desaerolizante.

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

18 Sobre as atribuições privativas do farmacêutico, conforme Resolução 288/96 do CFF, analise as afirmativas
abaixo:

I. Avaliar os componentes presentes na prescrição médica quanto à quantidade, qualidade, compatibilidade
e estabilidade, porém, não é necessário avaliar quanto as possíveis interações medicamentosas. 
II. Assegurar destino seguro para os resíduos de antineoplásicos.
III.  Proceder  à  formulação  dos  antineoplásicos  segundo a  prescrição  médica,  em concordância  com o
preconizado em literatura.
IV.  Orientar,  supervisionar  e  estabelecer  rotinas  nos  procedimentos  de  manipulação  e  preparação  dos
antineoplásicos.
V. Determinar o prazo de validade para cada unidade de antineoplásicos de acordo com as condições de
preparo e características da substância.

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

19 Um ambiente de trabalho seguro é algo imprescindível em qualquer área de atuação, fornecendo bem-estar
ao trabalhador bem como prevenção de acidentes.  Assim,  Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), são
equipamentos utilizados para proteção de segurança enquanto um grupo de pessoas realiza determinada tarefa
ou atividade. Diante disso, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a um EPC.

a) Lava olhos.
b) Óculos de proteção.
c) Respirador com filtro classe P3.
d) Vestimenta confeccionada com material impermeável.

20 Pacientes tratados com terapia antineoplásica são candidatos ao desenvolvimento de potenciais reações
adversas devido a poliquimioterapia, margem estreita dos medicamentos em uso e tratamento prolongado. A
Atenção  Farmacêutica  torna-se  fundamental  nesse  processo,  orientando  o  uso  correto  dos  medicamentos,
acompanhando  reações  adversas  e  interações  medicamentosas,  diminuindo  o  risco  de  erros  e  a
descontinuidade do tratamento. Considerando à função do farmacêutico na Atenção Farmacêutica Oncológica,
assinale a alternativa INCORRETA.

a) O Farmacêutico tem o dever de realizar orientação e dispensação dos medicamentos antineoplásicos de
uso domiciliar, promovendo a adesão terapêutica.
b) O Farmacêutico, através do trabalho de atenção farmacêutica, junto à equipe multiprofissional, não visa
promover a qualidade terapêutica do paciente.
c) O Farmacêutico tem o dever de buscar uma efetividade e segurança da farmacoterapia e melhoria na
qualidade de vida do paciente.
d) O Farmacêutico deve realizar um acompanhamento individualizado e especializado, considerando as
necessidades individuais.
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21 Em relação ao uso do tamoxifeno, avalie as afirmativas abaixo e assinale a CORRETA:
I. O tamoxifeno é um antagonista do estrogênio, 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 alternativa CORRETA é:
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.

22 Em relação a farmacovigilância, coloque V para as alternativas VERDADEIRAS e F para as alternativas
FALSAS:

(  ) Farmacovigilância pode ser definida como um conjunto de atividades relativas à detecção, avaliação,
compreensão  e  prevenção  de  efeitos  adversos  ou  quaisquer  possíveis  problemas  relacionados  a
medicamentos;
(  ) Identificar os efeitos indesejáveis desconhecidos; quantificar o risco destes efeitos associados ao uso de
determinados  fármacos;  informar  e  subsidiar  as  autoridades  sanitárias  na  regulamentação  dos
medicamentos, são alguns dos objetivos da farmacovigilância;
(  ) Somente o farmacêutico, o médico e o enfermeiro podem notificar reações adversas a medicamentos;
(   )  Pode  ser  notificado  reações  adversas  graves  ou  incomuns;  reações  comuns  com  aumento
desproporcional de sua frequência; desvios de qualidade de um medicamento.

Com base nas suas respostas indique a alternativa CORRETA:
a) V-V-F-V
b) V-V-V-V
c) V-V-F-F
d) F-V-F-V

23 O controle de Infecção Hospitalar é fundamental para a prevenção de micro-organismos multirresistentes.
Considere  as  afirmativas  abaixo  sobre  o  uso  de  antimicrobianos  e  indique  a  somatória  das  alternativas
CORRETAS: 

(01) A escolha de antimicrobiano deve levar em consideração as características individuais do paciente, a
epidemiologia local e o micro-organismo a ser tratado.

(02)  A antibioticoterapia  cirúrgica  tem por  objetivo  prevenir  infecções  no  sítio  cirúrgico.  Atualmente,
diversos autores sugerem que o momento ideal para administrar a profilaxia antibiótica é 30 a 60 min antes
da incisão.

(04)  No tratamento  da  infecção,  o  início  do  mesmo deve  ocorrer  preferencialmente  após  a  coleta  de
material para a cultura.
(08)  Em  algumas  situações  é  recomendada  a  associação  de  antibióticos  que  apresentam  o  mesmo
mecanismo de ação.
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(16) Nem sempre que um germe for considerado sensível a um determinado antibiótico no antibiograma ‘in
vitro’ podemos afirmar que este antibiótico poderá ser eficaz ‘in vivo’, no tratamento do paciente.

Indique a alternativa que condiz com a somatória das questões CORRETAS:
a) 31
b) 27
c) 23
d) 15

24 Observando a Portaria n. 529 de 1º de abril de 2013 institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente
e a RDC n. 36 de 25 de julho de 2013 que indica a criação de um Núcleo de Segurança do Paciente, coloque V
para as alternativas VERDADEIRAS e F para as FALSAS.

(.......) O Programa Nacional de Segurança do Paciente tem por objetivo contribuir para a qualificação do
cuidado em saúde nos hospitais públicos de médio e grande porte.
(.......)  Segurança  do  Paciente  é  conceituada  como  a  redução  total  de  todo  e  qualquer  risco  de  dano
desnecessário associado ao cuidado de saúde.
(.......) Gestão de risco é a aplicação sistêmica e contínua de iniciativas, procedimentos, condutas e recursos
na avaliação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade
profissional, o meio ambiente e a imagem institucional.
(.......) Núcleo de Segurança do Paciente é uma instância do serviço de saúde criado para promover e apoiar
a implementação de ações voltadas à segurança do paciente e dos funcionários do serviço de saúde;
(.......)  O  Núcleo  de  Segurança  do  Paciente  conta  com  a  obrigatoriedade  do  farmacêutico  em  sua
composição.

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

25 Em relação a infecção hospitalar, coloque V para as alternativas VERDADEIRAS e F para as alternativas
FALSAS: 

(......) A infecção hospitalar é aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a
internação  ou  após  a  alta,  quando  puder  ser  relacionada  com a  internação  ou  com os  procedimentos
hospitalares.
(......) Quando se desconhecer o período de incubação do microrganismo e não houver evidência clínica
e/ou dado laboratorial  de infecção no momento da internação, convenciona-se infecção hospitalar toda
manifestação clínica de infecção que se apresentar a partir de 72 (setenta e duas) horas após a admissão.
(......) O Programa de Controle de Infecções Hospitalares é um conjunto de ações desenvolvidas deliberada
e  sistematizadas,  com  vistas  à  redução  máxima  possível  da  incidência  e  da  gravidade  das  infecções
hospitalares.
(......) Somente hospitais de médio e grande porte tem a obrigatoriedade de constituir uma Comissão de
Controle de Infecção Relacionada a Assistência a Saúde.
(......)  Os  pacientes  provenientes  de  outro  hospital  que  se  internam  com  infecção,  são  considerados
portadores de infecção hospitalar do hospital de origem.

Assinale a alternativa CORRETA:
a) V-V-V-V-V
b) V-V-V-F-V
c) V-V-F-F-V
d) F-V-V-F-V
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26 A Farmácia Hospitalar tem abrangência assistencial, técnico-científica e administrativa, e observa-se cada
vez mais a necessidade de um farmacêutico com visão e experiência clínica que possa atuar junto aos demais
profissionais da área da saúde e aos pacientes, visando à utilização racional dos medicamentos e a melhoria da
qualidade de vida do paciente. Por ser a Farmácia Hospitalar um importante serviço na assistência ao paciente,
o farmacêutico deve:

I. Manter relacionamento e cooperação com os demais serviços do hospital, especialmente com aqueles
cujas funções apresentam interfaces com suas atividades profissionais;
II. Ser responsável por todo o ciclo do medicamento, desde sua seleção (ativos e fornecedores), passando
pelo armazenamento e pelos controles, até o último momento, ou seja, a dispensação e o uso pelo paciente.
III.  Participar  do  Serviço  de  Controle  de  Infecção  Hospitalar, junto  com médicos  e  enfermeiros,  para
promover  o  uso  racional  de  medicamentos  com  a  seleção  dos  produtos  farmacêuticos  necessários  à
assistência farmacêutica do paciente.
IV. Ser responsável por todo o fluxo de medicamento dentro da unidade de saúde e pela orientação aos
pacientes internos e ambulatoriais, buscando cooperar na eficácia do tratamento, na redução dos custos,
voltando-se  também  para  o  ensino  e  a  pesquisa,  que  funcionarão  como  campo  de  aprimoramento
profissional.

Assinale a alternativa CORRETA:
a) I e IV.
b) I, II e IV.
c) I, III e IV.
d) I, II, III e IV.

27 Um Farmacêutico hospitalar, que acumula a função de gestor da Assistência Farmacêutica do Hospital, tem
autonomia  para  padronizar,  em  conjunto  com  a  Comissão  de  Farmácia  &  Terapêutica  do  hospital,  o
medicamento  que  considerar  mais  eficaz  para  determinado  tratamento.  O  processo  de  seleção  dos
medicamentos  deverá  basear-se  em  estudos  científicos  de  eficácia  clínica  e  segurança,  bem  como  em
levantamentos epidemiológicos e econômicos, ponderando sobre o custo final do tratamento farmacológico a
ser padronizado e considerando, inclusive, a dispensação e a administração do medicamento. Nesse contexto,
analise a tabela abaixo que apresenta um estudo de seleção de dois antibióticos.

Item de Custo Antibiótico A Antibiótico B
Eficácia do tratamento 90% 90%
Tempo de Internação 5 dias 7 dias
Tempo de Tratamento 5 dias 7 dias
Preço de cada ampola R$ 40,00 R$ 50,00
Posologia 1  ampola  para  cada  4

horas
1  ampola  para  cada  12
horas

Custo de internação R$ 100,00/dia R$ 100,00/dia
Custos de aplicação R$ 10,00 cada aplicação R$ 10,00 cada aplicação

Tendo em vista os dados apresentados na tabela acima, pode-se concluir que:
I − O medicamento a ser padronizado deve ser o antibiótico A, pois apresenta menor custo da ampola e
menor tempo de tratamento e de internação, proporcionando um custo final inferior, quando comparado ao
antibiótico B;
II  − Apesar  de o custo da ampola do antibiótico B ser maior  que o do antibiótico A, o Farmacêutico
hospitalar pode optar por padronizá-lo, pois ele representará, no custo final do tratamento, uma economia
de R$ 460,00 por paciente para o hospital;
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III − Embora a opção mais econômica seja a padronização do antibiótico B, para utilizar esse medicamento
o paciente deve permanecer  internado por  sete  dias,  o  que pode ser  problemático num município que
apresenta  problema  de  número  de  leitos,  fazendo  com  que  o  Farmacêutico  opte  corretamente  pela
padronização do antibiótico A;
IV − O antibiótico A deveria ser padronizado nesse hospital, pois a eficácia do tratamento e o custo do
medicamento são semelhantes entre as opções disponíveis, porém o custo unitário da ampola do antibiótico
A é menor que o do antibiótico B.

Estão CORRETAS, somente, as afirmações:
1) I e II.
2) I e IV.
3) II e III.
4) II e IV.

28 Em um hospital de médio porte com atendimento de especialidades básicas, foram reportados Problemas
Relacionados com Medicamentos (PRM). A equipe médica, em conjunto com a equipe de enfermagem, entrou
em contato com os farmacêuticos para que eles contribuíssem com a diminuição de incidências de reações
adversas e interações medicamentosas,  principalmente nos setores de internação e da Unidade de Terapia
Intensiva (UTI). O hospital possui uma farmácia central que atende a todas as áreas (internação, UTI e pronto-
atendimento). A dispensação de medicamentos é realizada por farmacêuticos pelo sistema individualizado.
Considerando a situação da farmácia hospitalar e dos PRM desse hospital, assinale a opção que apresenta a
alternativa CORRETA para a resolução do problema.

a) Instalação de farmácias satélites nas unidades hospitalares, com dispensação mista.
b) Aumento  do  número  de  medicamentos  padronizados  pela  farmácia  hospitalar,  mantendo  o  tipo  de
dispensação.
c) Alteração  do  atual  sistema  de  dispensação  para  coletivo,  com  desenvolvimento  de  um  centro  de
informação de medicamento.
d) Implantação  do  sistema  de  dispensação  por  dose  unitária,  com  sistema  de  acompanhamento
farmacoterapêutico para cada paciente.

29 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.

30 Leia com atenção o seguinte conceito:
“Prática  profissional  que  se  configura  como a  opção mais  avançada  para  o  pleno exercício  da  profissão
farmacêutica,  pois  além de  permitir  a  aplicação  de  conhecimentos  acumulados,  atua  em integração  com
médicos, enfermeiros e nutricionistas, favorecendo a prática de uma terapia segura e racional e possibilitando
maior atenção ao paciente.”
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Assinale a alternativa CORRETA em relação a esse conceito:
a) Farmácia clínica e atenção farmacêutica
b) Farmácia hospitalar
c) Farmacovigilância
d) Farmácia oncológica

31 São competências do farmacêutico no desenvolvimento da assistência farmacêutica em unidade hospitalar,
EXCETO:

a) Manter  membro  permanente  em  comissões  de  sua  competência  como  Comissão  de  Controle  de
Infecção Hospitalar.
b) Estimular a implantação e o desenvolvimento da Farmácia Clínica.
c) Capacitação  dos  profissionais  que  estão  sob  sua  supervisão  para  a  dispensação  correta  dos
medicamentos.
d) Administração de medicamentos.

32 A seleção de medicamentos apresenta as seguintes vantagens administrativas diretamente relacionadas ao
processo assistencial, reduzindo custos e melhorando a qualidade da farmacoterapia, EXCETO:

a) simplificar rotinas de aquisição, armazenamento, dispensação e controle de medicamentos.
b)  garantir  segurança  na prescrição  e  administração do medicamento,  reduzindo incidência  de  reações
adversas.
c) disponibilizar  uma ampla variedade de fórmulas e formas farmacêuticas,  facilitando a prescrição de
medicamentos.
d)  uniformizar  a  terapêutica,  quando  possível,  e  facilitar  a  implantação  de  protocolos  terapêuticos  ou
farmacoterapêuticos.

33 Leia as afirmativas abaixo com atenção e assinale a alternativa INCORRETA:
a) O principal foco da farmácia hospitalar deve estar na redução de custos com os medicamentos e não na
assistência farmacêutica, a qual visa o cuidado ao paciente e o atendimento de suas necessidades.
b) Segundo a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde o principal objetivo da
farmácia  hospitalar  é  contribuir  no  processo  de  cuidado  à  saúde,  visando  melhorar  a  qualidade  da
assistência prestada ao paciente, promovendo o uso seguro e racional de medicamentos e produtos para a
Saúde, através de funções clínicas, gerenciais, administrativas, consultivas e educativas.
c) É imprescindível que o farmacêutico hospitalar conheça além dos preceitos técnicos, os requisitos legais
e regulamentares pertinentes à sua área de atuação.
d) Além  da  assistência  farmacêutica  o  farmacêutico  hospitalar  deverá  desenvolver  funções  clínicas,
administrativas e consultivas.

34 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.

35 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: (Assinale a alternativa CORRETA).
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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. 

36 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.

37 Assinale a alternativa que  CORRESPONDE ao quimioterápico que, na prescrição, consta a adição de
manitol 20% na fase a ser administrada no paciente.

a) Ciclofosfamida
b) Cisplatina
c) Citaradina
d) Ifofamida

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 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.

40 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.
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