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1. Quando for permitido abrir o caderno de prova, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições
gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao aplicador de provas.

2. Este caderno contém a prova objetiva e é composto de 50 questões de múltipla escolha.  Cada questão
apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas  uma  é a correta.

3. Preencha, no cartão-resposta, a letra correspondente à resposta que julgar correta.

4. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo,
confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro, notifique-o ao aplicador de prova.

5. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras,
utilizando caneta de tinta AZUL  ou  PRETA,  fabricada em material transparente. A questão deixada em
branco, com emenda, corretivo, rasura ou com mais de uma marcação terá pontuação zero.

6. Esta prova objetiva terá quatro horas de duração, incluídos, nesse tempo, os avisos, a coleta de impressão
digital e a transcrição das respostas para o cartão-resposta.

7. Iniciada a prova, você somente poderá retirar-se do ambiente de sua realização após decorridas três horas
de seu início e mediante autorização do aplicador de prova. 

8. Os três últimos candidatos, ao terminarem sua prova, deverão permanecer no recinto, sendo liberados após
a entrega do material utilizado por todos eles e terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual 
irão apor suas respectivas assinaturas.

9.AO TERMINAR SUA PROVA ENTREGUE, OBRIGATORIAMENTE, O CARTÃO-RESPOSTA AO
APLICADOR DE PROVA.
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UFG/CS PROCESSO SELETIVO COREMU-SES/2018

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O sistema de saúde brasileiro é constituído por uma gran-
de variedade de organizações públicas e privadas, estabe-
lecidas ao longo da sua formação histórica e construídas a
partir dos determinantes políticos, sociais e econômicos de
cada época. Na linha do tempo, referente ao período do
início  do  século,  com  a  proclamação  da  República  até
1930, teve-se o modelo de intervenção denominado de:

(A) campanhista.

(B) preventivista.

(C) assistencialista.

(D) curativista.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Desde  sua  institucionalização,  a  saúde coletiva  vem se
fortalecendo como um movimento que se expressa de vá-
rias formas, além da sua permanente atenção às questões
políticas da assistência à saúde. No texto “Saúde Coletiva:
história recente de um passado remoto”, o autor destaca
três destas formas, a saber:

(A) medicina social, ciências sociais e saúde pública. 

(B) cursos, congressos e publicações. 

(C) formulação de políticas, grupos de trabalho e pesquisa. 

(D) assistência à saúde, medicina preventiva e medicina social.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

L.A.J., de 57 anos, fez uma consulta com o médico de famí-
lia e da comunidade que o atende no bairro em que reside e
o acompanha há vários anos. Este o encaminhou para um
serviço de cirurgia de um hospital da região, pois apresenta-
va colelitíase. Nesse serviço, o paciente foi submetido a uma
cirurgia videolaparoscópica, que ocorreu sem problemas. No
dia da alta médica, o cirurgião redige algumas informações
sobre os cuidados a serem seguidos no período pós-opera-
tório e também sugere um plano terapêutico a ser seguido
pela equipe de saúde da unidade básica à qual o paciente é
vinculado.

Nesse caso, o princípio do Sistema Único de Saúde em-
pregado foi o da 

(A) universalidade. 

(B) integralidade. 

(C) descentralização. 

(D) equidade. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Decreto n. 7.508/2011 regulamenta alguns dispositivos
da Lei n. 8.080/1990 e trata da organização e gestão des-
se sistema. Assim, como descreve o decreto, a região de
saúde

(A) tem como características essenciais a acessibilidade,
a integralidade e a longitudinalidade, com o atributo
da coordenação do cuidado sob a responsabilidade
dos serviços  de  atenção hospitalar  e  ambulatoriais
especializados. 

(B) garante o acesso universal, igualitário e ordenado às
ações e aos serviços de saúde e inicia-se pelas por-
tas de entrada do SUS, a saber: serviços de atenção
primária, de urgência e emergência, de atenção psi-
cossocial; serviços especiais de acesso aberto e de
atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados. 

(C) define o Mapa da Saúde à descrição geográfica da
distribuição de recursos humanos e de ações e servi-
ços de saúde ofertados apenas pelo SUS. 

(D) é  um  espaço  geográfico  contínuo  constituído  por
agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a
partir de identidades culturais, econômicas e sociais. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As Unidades Saúde da Família (USF) funcionam por meio
da atuação de uma ou mais equipes de profissionais que
devem se responsabilizar pela atenção à saúde da popula-
ção de um território determinado. As principais atividades
de uma equipe da estratégia de saúde da família nas uni-
dades básicas de saúde são: 

(A) ações individuais e/ou coletivas de promoção à saúde e
prevenção de doenças e prestação de serviços odonto-
lógicos para extração de dentes irrecuperáveis. 

(B) triagem médica dos casos que exigem serviços de ur-
gência e de serviços especializados, além da distri-
buição de medicamentos. 

(C) mapeamento da área adscrita e dos equipamentos soci-
ais existentes no território, identificando grupos, famílias
e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades.

(D) distribuição de medicamentos para idosos, hiperten-
sos e diabéticos e realização de ações educativas e
acolhimento da demanda espontânea. 
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▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As instâncias de pactuação dos aspectos operacionais, fi-
nanceiros  e  administrativos  da  gestão  compartilhada  do
SUS,  formadas  pelos  gestores  municipais  de  saúde  do
conjunto  de  municípios  de  uma  determinada  região  de
saúde, de acordo com o Decreto  n.  7.508/2011, são cha-
madas de:

(A) Colegiados de Gestão Regional (CGR).

(B) Comissões Permanentes de Integração Ensino-Servi-
ço (CIES).

(C) Planos  Regionais  de  Educação  Permanente  (PA-
REPS).

(D) Comissão Intergestores Regionais (CIR).

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram
criados com o objetivo de apoiar a consolidação da Aten-
ção Básica no Brasil, bem como aumentar sua resolutivi-
dade. Configuram-se como equipes multiprofissionais que
atuam de forma integrada com as equipes de Saúde da
Família (ESF). Na atuação do Núcleo de Atenção à Saúde
da Família,

(A) o apoio  aos  profissionais  das unidades básicas de
saúde e o reforço das ações de apoio  institucional
e/ou material  são seus objetivos,  mesmo sem este
pertencer ao nível da atenção básica.  

(B) a integração entre profissionais do NASF e da ESF
permite realizar  discussões de casos clínicos,  mas,
para tanto, é importante que ele ocupe o mesmo es-
paço físico da unidade básica de saúde.

(C) a  contribuição  para  a  integralidade  do  cuidado  aos
usuários do SUS deve ser seu objetivo de busca e deve
ser realizado por intermédio da ampliação clínica. Há
também a priorização dos aspectos curativos, pois as
unidades básicas já se ocupam dos preventivos.

(D) o atendimento compartilhado entre profissionais, tan-
to na Unidade de Saúde como nas visitas domicilia-
res, permite a construção conjunta de projetos tera-
pêuticos de forma que ampliam e qualificam as inter-
venções no território. 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O planejamento no setor saúde é de grande importância,
na medida em que se configura como um relevante meca-
nismo de gestão que visa conferir direcionalidade ao pro-
cesso de consolidação do SUS. O sistema de planejamen-
to do SUS visa dotar os gestores das ferramentas de que
necessitam para a oferta de ações e serviços capazes de
promover,  proteger  e  recuperar  a  saúde  da  população.
Para tanto, esse sistema

(A) adota  protocolos  clínicos  e  diretrizes  terapêuticas
como referência  para racionalizar  gastos e otimizar
recursos na planificação e programação em saúde.

(B) é um processo facultativo, desde que a respectiva es-
fera de gestão comprove a insuficiência de recursos
financeiros e orçamentários.

(C) estabelece como instrumentos básicos para sua exe-
cução: o plano de saúde, a programação anual de
saúde e o relatório anual de gestão.

(D) substitui as exigências constitucionais e legais de ela-
boração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias e da Lei Orçamentária Anual. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Atribui-se à Lei Complementar n. 141/2012 o mérito de es-
clarecer o que é e o que não é considerado gasto com
saúde, em razão da necessidade de estabelecer uma se-
paração das atividades condicionantes e determinantes da
saúde daquelas que são de atribuição específica do SUS,
conforme determinação da Constituição Federal.  De acor-
do com essa lei, não constituirão despesas com ações e ser-
viços públicos de saúde aquelas que são decorrentes de: 

(A) desenvolvimento científico-tecnológico e controle de
qualidade promovidos por instituições do SUS e ca-
pacitação de pessoal vinculado ao sistema.

(B) oferta de merenda escolar e outros programas de ali-
mentação, promoção de limpeza urbana e remoção
de resíduos e preservação e correção do meio ambi-
ente. 

(C) saneamento básico dos distritos sanitários especiais
indígenas e de comunidades remanescentes de qui-
lombos e manejo ambiental vinculado diretamente ao
controle de vetores de doenças. 

(D) remuneração do pessoal ativo da área de saúde em
atividade e ações de apoio administrativo realizadas
pelas instituições públicas do SUS e imprescindíveis
à execução dos serviços públicos de saúde.
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▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A epidemiologia foi definida por Last como  “O estudo da
distribuição e dos determinantes de estados ou eventos
relacionados à  saúde em populações específicas e  sua
aplicação na prevenção e controle dos problemas de saú-
de”. Em Pelotas (RS), foi conduzido um estudo com 5.914
nascidos vivos, entre os anos de 1982 e 1993. As mães fo-
ram identificadas nos hospitais e maternidades e respon-
deram  a  questionários  padronizados.  Seus  filhos  foram
examinados diversas vezes ao longo do período da pes-
quisa e vários desfechos foram identificados. O tipo de es-
tudo epidemiológico conduzido nesse caso foi:

(A) caso-controle.

(B) ensaio clínico randomizado.

(C) prevalência.

(D) coorte.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A declaração de óbito (DO) é o documento base do Siste-
ma de Informação do Ministério da Saúde (MS) sobre mor-
talidade.  Esse  documento  contém  dados  sobre  idade,
sexo, data de nascimento, local de residência e de ocor-
rência do evento e outras informações. O médico utiliza a
classificação internacional de doenças (CID) para informar
as causas e os problemas relacionados à morte dos indiví-
duos.  A taxa de mortalidade materna é uma informação
construída com base na DO, que o Ministério da Saúde
utiliza para apresentar a situação de saúde de grupos po-
pulacionais. Essa taxa é calculada a partir de uma razão
que, no denominador, utiliza-se do número total

(A) da população de determinada localidade, no meio do
período do ano. 

(B) de óbitos na população de determinada localidade no
meio do período do ano. 

(C) de nascidos vivos de determinada localidade durante
o ano.

(D) de mulheres em idade fértil de determinada localida-
de durante o ano. 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Promoção da Saúde tem como marco teórico contempo-
râneo  a  1ª  Conferência  Internacional  de  Promoção  da
Saúde, que aconteceu em 1986 na cidade de Otawa, Ca-
nadá. No Brasil, como referência, tem-se a Política Nacio-
nal de Promoção da Saúde de 2006, que contém diretri-
zes, valores, objetivos e competências para todas as esfe-
ras de gestão do setor. Com o surgimento de novos desa-
fios e demandas nacionais e internacionais, o Ministério da
Saúde sentiu a necessidade de revisar e atualizar  essa
política, por meio da Portaria n. 2.446/2014. Nessa atuali-
zação da politica, são descritos como valores fundantes:

(A) a promoção da saúde durante mobilidade segura no
trânsito  das  grandes cidades,  nos  diversos  municí-
pios brasileiros e em regiões de fronteiras.

(B) a inclusão social com ações que garantam benefícios
a todas as pessoas, a vida em sociedade visando à
redução de iniquidades.

(C) a territorialização das ações e a programação de in-
tervenções em saúde para o perfeito e equânime de-
senvolvimento de ações intra e intersetoriais.

(D) a produção de saúde e o cuidado com a incorporação
da lógica das Redes de Atenção á Saúde.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é um dispositivo utili-
zado para o cuidado em saúde. Ele contribui para a inte-
gralidade das ações e intervenções e se constitui de pro-
postas que preveem:

(A) condutas terapêuticas elaboradas e aplicadas individu-
almente por cada especialista, membro da equipe de
saúde, sendo o sujeito o recebedor passivo do cuidado.

(B) procedimentos  terapêuticos  resultantes  de  estudos
de casos clínicos, analisados por especialistas, com o
cuidado ético de não envolver sua família.

(C) ações terapêuticas interdisciplinares, desencadeadas
por equipes de saúde, para um sujeito individual ou
coletivo, com a participação do sujeito do cuidado.

(D) intervenções de cuidado em que o foco são as doen-
ças e as especialidades médicas, tendo a epidemiolo-
gia como norteador de todas as ações.
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Suicídio é uma violência autoinfligida que, embora não te-
nha taxas de mortalidade tão significativas quando compa-
radas às de agressões e homicídios, tem alto impacto e
efeitos devastadores nos familiares e amigos da vítima. As
Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de
Adolescentes e Jovens na Promoção, Proteção e Recupe-
ração da Saúde (2010),  do Ministério da Saúde, para a
construção da linha de cuidado, recomendam: 

(A) fazer uso do conhecimento dos modelos explicativos
dos fatores que conduzem o indivíduo ao suicídio e
ter serviços de saúde organizados com a interdiscipli-
nariedade.

(B) usar protocolos ambulatoriais de atendimento ao indi-
víduo que sofreu tentativa de suicídio e a administra-
ção de urgência de terapêutica medicamentosa.

(C) utilizar o ambiente hospitalar como norteador de toda
a linha de cuidado, porque seus recursos de suporte
básico de vida são os mais avançados.

(D) adotar o conhecimento das vulnerabilidades dos jo-
vens, segundo a ideologia de gênero, para nortear
o planejamento da construção do ciclo de vida e do
cuidado.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A concepção de Clínica Ampliada e a proposta do Projeto
Terapêutico Singular requerem uma anamnese que extra-
pole  a  anamnese  tradicional,  constituindo-se  em  uma
anamnese ampliada. Esse modelo incorpora aspectos da
saúde mental  do individuo,  além da sua história  clínica.
Considerando  essa  abordagem,  essa  investigação  deve
abordar alguns aspectos essenciais, tais como:

(A) descobrir o sentido da doença para o usuário, conhe-
cer as singularidades do sujeito, avaliar se há nega-
ção da doença e os possíveis  ganhos secundários
com a situação.

(B) conhecer quais são os projetos financeiros, afetivos e
econômicos do sujeito, identificar os desejos prepon-
derantes do usuário, fazer sua história de vida e le-
vantar suas fobias principais.

(C) identificar o grau de dependência do sujeito diante de
sua doença, suas vulnerabilidades psíquicas, estabe-
lecer as afetividades comunitárias e o capital social
do individuo no seu meio vivencial.

(D) descobrir as dependências financeiras e econômicas,
identificar o impacto da doença na sua psique, situar
cada sintoma em relação aos seus sentimentos e aos
de seu contexto social e comunitário.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A assistência farmacêutica é um elemento bastante impor-
tante no contexto da saúde pública. Prova disso, foi a pu-
blicação da Resolução n. 338, de 6 de maio de 2004, que,
ao aprovar a Política Nacional de Assistência Farmacêuti-
ca, apresentou como um de seus princípios

(A) a apresentação de autonomia em relação à Política
Nacional de Saúde. 

(B) a dissociação da formação de recursos humanos no
contexto da saúde.

(C) a criação de mecanismos de desenvolvimento cien-
tífico e tecnológico.

(D) a desconsideração do setor privado no contexto das
políticas públicas. 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A assistência  farmacêutica  se  concretiza  por  meio  do
acesso dos usuários aos medicamentos e representa um
conjunto de ações necessárias para que este fato ocorra.
Além disso, ela registra também a importância do sucesso
terapêutico, obtido com o uso racional dos medicamentos.
Neste contexto, um importante recurso para se otimizar te-
rapeuticamente  o  uso de medicamentos  no contexto  da
assistência farmacêutica é:

(A) a seleção.

(B) o acompanhamento.

(C) a distribuição.

(D) a padronização.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Resolução n. 338, de 6 de maio de 2004, estabelece a
Política  Nacional  de  Assistência  Farmacêutica.  Nela  en-
contram-se eixos estratégicos importantes que represen-
tam as maneiras pelas quais essa norma se operacionali-
za. Desta forma, representa o eixo estratégico vinculado à
qualidade dos medicamentos:

(A) a construção de uma política de vigilância sanitária.

(B) a definição de pactuações sobre uso de plantas medi-
cinais.

(C) a regulação do mercado de medicamentos e insumos. 

(D) a  utilização  da  Política  Nacional  de  Medicamentos
Essenciais.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A pesquisa clínica pode ser entendida como uma tentativa
por meio da qual pode-se conhecer mais sobre uma deter-
minada doença, bem como suas manifestações, suas cau-
sas e seus desfechos. Ela pode variar de tamanho, peque-
nos e grandes. Por isso, é importante que o pesquisador
selecione o melhor tipo de estudo, de conformidade com
os objetivos desejados. Na pesquisa clínica, pode haver o
desejo de observar cada participante somente uma vez.
Para isso, é adequado escolher

(A) o estudo prospectivo.

(B) o estudo retrospectivo.

(C) os estudos longitudinais.

(D) os estudos transversais. 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Após a execução dos estudos pré-clínicos em seres hu-
manos, um medicamento ou equipamento investigacional
é avaliado em indivíduos que apresentem a condição de
interesse.  Os  principais  objetivos  desse  estudo  visam
apoiar a prova de conceito, ou prova de mecanismo, iden-
tificada durante o desenvolvimento pré-clínico, e demons-
trar  evidências de eficácia que apoiarão futuros ensaios
clínicos confirmatórios. A análise das características do es-
tudo em questão indicam tratar-se de um estudo de fase

(A) I

(B) II

(C) III

(D) IV

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As enzimas que participam do metabolismo dos fármacos
são agrupadas naquelas que são classificadas em fases I
e II. Elas atuam conjuntamente para facilitar a inativação e
a  eliminação  dos  fármacos.  As  reações  enzimáticas  de
fase II pressupõem

(A) oxidação.

(B) redução.

(C) conjugação.

(D) hidrólise.
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▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A enzima acetilcolinesterase inibe a ação da acetilcolina
nas junções das várias terminações nervosas colinérgicas
com seus órgãos efetores ou locais pós-sinápticos. Os fár-
macos que  inibem a  acetilcolinesterase  são  conhecidos
como agentes anticolinesterásicos. A ação destes agentes
no organismo resultam em

(A) aumento da hiperemia conjuntival e dilatação do mús-
culo esfíncter da pupila.

(B) diminuição das contrações gástricas e secreção de
ácido gástrico. 

(C) diminuição  da  motilidade  intestinal  dos  intestinos
grosso e delgado. 

(D) aumento da secreção das glândulas brônquicas, lacri-
mais e sudoríparas. 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os anestésicos locais ligam-se reversivelmente a um local
do receptor específico existente no poro dos canais de só-
dio dos nervos e bloqueiam o transporte dos íons por essa
abertura.  Em muitas situações clínicas,  a associação de
anestésicos locais com vasoconstritores visa obter:

(A) o prolongamento da ação dos anestésicos. 

(B) a diminuição dos efeitos adversos dos anestésicos. 

(C) a redução das interações medicamentosas  com os
anestésicos. 

(D) a melhora do perfil farmacodinâmico dos anestésicos.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Que nome dá-se ao estudo farmacoeconômico empregado
na comparação de custo de medicamentos que são consti-
tuídos pelo mesmo fármaco, na mesma dosagem, e que
possuem as mesmas propriedades farmacêuticas entre si
(medicamento de marca versus genérico ou genérico pro-
duzido por uma empresa em comparação a um genérico
produzido por outra empresa)? 

(A) Custo-efetividade. 

(B) Custo-benefício. 

(C) Minimização de custos. 

(D) Custo-utilidade. 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No contexto da farmacovigilância, erros de prescrição po-
dem ser definidos como qualquer intervenção clínica que,
embora realizada com a intenção de ajudar  o paciente,
tem o potencial de causar danos. Além disso, eles podem
ser classificados em três categorias, a saber: o de conteú-
do, o de rotulagem e o da documentação de erros: conteú-
do, rotulagem e documentação. Os referentes ao conteúdo
são representados por:

(A) nomes dos pacientes errados. 

(B) orientações erradas. 

(C) medicamentos errados. 

(D) datas erradas. 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um aumento do número de novos casos de eventos ad-
versos a medicamentos é o principal fator que gera o de-
sencadeamento de uma investigação em farmacoepidemi-
ologia de campo. Neste caso, o estudo farmacoepidemio-
lógico adequado é: 

(A) a taxa de mortalidade. 

(B) o risco relativo. 

(C) a prevalência. 

(D) a incidência. 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A hipertensão arterial sistêmica é um dos principais proble-
mas de saúde no Brasil, e a farmácia clínica constitui uma
importante ferramenta para o acompanhamento de pacien-
tes com esta doença. Neste contexto, o tratamento medi-
camentoso  para  indivíduos  com esta  doença  tem como
princípio

(A) o medicamento eficaz por todas as vias. 

(B) as considerações socioeconômicas. 

(C) as  doses  aumentadas independentes  do  tempo de
tratamento. 

(D) a ausência de reações adversas.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na prática da farmácia clínica, as orientações gerais sobre
insulina ao paciente portador de diabetes mellitus são im-
portantes e  devem receber atenção farmacêutica.  A um
paciente diabético, a orientação a ser dada é a seguinte:

(A) a insulina deve ser estocada em temperatura ambiente. 

(B) o volume de 1 mL da solução deve conter 10 UI de
insulina. 

(C) as seringas para administração de insulina devem su-
portar volumes de 0,3-0,5 e 1 mL.

(D) a insulina deve ser aplicada pela via endovenosa. 
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A doença aterosclerótica é a principal causa de mortalida-
de no Brasil. Trata-se de uma doença multifatorial, e a sua
prevenção passa pela identificação e pelo controle não só
das dislipidemias, mas do conjunto dos fatores de risco.
Na prática da farmácia clínica e na atenção farmacêutica, é
importante que o profissional farmacêutico conheça os me-
dicamentos que interferem nos níveis lipídicos, dentre eles,

(A) a ciclosporina. 

(B) a adalimumabe. 

(C) o paracetamol.

(D) a prometazina.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O planejamento farmacoterapêutico eficaz facilita a sele-
ção apropriada do medicamento correto, sua dosagem e
posologia,  estruturando a monitorização do paciente  em
relação à resposta da terapia. Constituem etapas no pla-
nejamento  farmacoterapêutico  a  identificação  do  proble-
ma, a priorização do problema e a seleção de regimes te-
rapêuticos específicos. Faz parte do processo de identifi-
cação do problema a identificação de

(A) problemas ativos. 

(B) problemas inativos. 

(C) regimes terapêuticos. 

(D) parâmetros objetivos.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O processo de manipulação de medicamentos requer do
farmacêutico  a  observação  das  incompatibilidades  que
existem  entre  os  fármacos.  A  daunorrobicina,  indicada
para o tratamento de leucemia aguda, demonstra incom-
patibilidade com:

(A) cloreto de sódio a 0,9%. 

(B) cefepime. 

(C) Glicose a 5%. 

(D) água para injeção. 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na gestão de estoque em uma farmácia hospitalar é im-
portante conhecer as características das demandas. Elas
podem ser classificadas em permanente, sazonal, irregu-
lar, em desuso e derivada. A derivada é aquela que

(A) está ligada a outro produto, pode aumentar e diminuir. 

(B) depende  de  outros  fatores  como,  por  exemplo,  o
câmbio. 

(C) relaciona-se com fatores como a economia.

(D) ocorre quando a demanda do produto acaba. 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No âmbito da farmácia hospitalar é possível gerir o esto-
que com a utilização de ferramentas como a curva ABC e
a análise de criticidade. Neste último método, a classe “X”
representa itens de

(A) máxima criticidade. 

(B) baixa criticidade.

(C) alta criticidade. 

(D) média criticidade. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a RDC n. 306/2004, os resíduos podem ser divi-
didos  em  classes  de  acordo  com  suas  características.
Uma  destas  classes  é  representada  pelos  resíduos  do
Grupo A, que tem como característica apresentar

(A) substâncias químicas com risco à saúde.

(B) elementos classificados como radionuclídeos. 

(C) potencial presença de agentes biológicos. 

(D) materiais perfurocortantes. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No processo de gerenciamento de resíduos em saúde é
importante que se conheça o risco oferecido por cada uma
das categorias.  Neste sentido,  na classe de risco IV si-
tuam-se:

(A) as bactérias. 

(B) os vírus. 

(C) os fungos. 

(D) os protozoários. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A RDC n. 306/2004, ao estabelecer um processo de clas-
sificação para os resíduos, define o padrão de conduta ne-
cessário para cada um. Tal fato leva em consideração a
segurança a ser proporcionada para cada indivíduo e para
o meio ambiente. Sendo assim, a sobra de alimentos é re-
presentada pelo grupo

(A) A

(B) C

(C) D

(D) F
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Portaria n. 344/1998, que Aprova o Regulamento Técni-
co sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle
especial  e suas atualizações,  estabelece a classificação
dos fármacos em categorias. Desta forma, o fármaco co-
deína está presente na lista

(A) C3

(B) B1

(C) C1

(D) A2

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A RDC 20/2011 dispõe sobre a orientação e os procedi-
mentos relativos ao controle de medicamentos à base de
substâncias  classificadas  como  antimicrobianos,  de  uso
sob prescrição, isoladas ou em associação. Refere-se ao
Capítulo III, da Receita:

(A) a prescrição dos medicamentos previstos pela resolu-
ção é feita em modelo específico para antimicrobia-
nos. 

(B) as receitas poderão ser usadas dentro de um período
de noventa dias a contar da data de sua emissão, em
situações de tratamento prolongado.

(C) as receitas deverão conter a prescrição exclusiva de
antimicrobianos,  não  admitindo  que  existam  outras
categorias de medicamentos.

(D) as  receitas  deverão  ser  utilizadas  exclusivamente
uma única vez, quando apresentadas ao farmacêuti-
co de forma legível e sem rasuras.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A RDC n. 354, de 20 de setembro de 2000, do Conselho
Federal de Farmácia, dispõe sobre Assistência Farmacêu-
tica em atendimento pré-hospitalar às urgências/emergên-
cias. Ao reconhecer a importância do profissional farmacêuti-
co neste segmento, ela entende que é da sua atribuição:

(A) padronizar medicamentos. 

(B) desenvolver farmacovigilância. 

(C) realizar auditorias. 

(D) monitorizar os ambientes. 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Portaria n. 529, de 1º de abril de 2013, que trata do Pro-
grama Nacional de Segurança do Paciente, instituiu o Co-
mitê de Implementação do Programa Nacional de Segu-
rança  do  Paciente.  De  acordo  com essa  portaria,  é  da
competência desse comitê:

(A) propor  mecanismo  de  análise  socioeconômica  dos
pacientes. 

(B) criar grupos de avaliação de segurança do paciente. 

(C) elaborar protocolos voltados à segurança do paciente. 

(D) criar mecanismos de monitorização ambulatorial dos
pacientes. 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Ministério da Saúde estabelece que a Segurança do Pa-
ciente é um dos seis atributos da qualidade do cuidado, e
tem adquirido, em todo o mundo, grande importância para
os pacientes, famílias, gestores e profissionais de saúde
com a finalidade de oferecer uma assistência segura. Nes-
te contexto, foi publicada a Portaria n. 529, de 1º de abril
de 2013, que possui como objetivo geral:

(A) promover e apoiar a implementação de iniciativas vol-
tadas à segurança do paciente em diferentes áreas
de atenção. 

(B) contribuir  para a qualificação do cuidado em saúde
em todos os estabelecimentos de saúde do território
nacional.

(C) fomentar a inclusão do tema segurança do paciente
no ensino técnico e de graduação e pós-graduação
na área da saúde. 

(D) ampliar o acesso da sociedade às informações relati-
vas à segurança do paciente no contexto da saúde. 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os incidentes associados ao cuidado de saúde, e em par-
ticular aos eventos adversos (incidentes com danos ao pa-
ciente), representam uma elevada morbidade e mortalida-
de nos sistemas de saúde. Neste contexto, foi estabeleci-
do pela RDC n. 53, de 14 de novembro de 2013, o Núcleo
de Segurança do Paciente, que possui como atribuição:

(A) acompanhar as ações vinculadas ao Plano de Segu-
rança do Paciente em serviços de saúde. 

(B) implementar protocolos clínicos e diretrizes terapêuti-
cas e realizar o monitoramento dos seus indicadores. 

(C) estabelecer métodos de prevenção de reações adver-
sas relacionados ao emprego de medicamentos em
serviços de saúde. 

(D) criar sistema de monitoramento do uso de medica-
mentos, no âmbito da farmácia hospitalar. 
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▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os sistemas de saúde dos diferentes países são heterogê-
neos em relação às decisões sobre a incorporação de tec-
nologias e as expectativas dos usuários dos serviços. O
processo de escolha pelos gestores sempre é difícil em to-
dos os níveis do sistema de saúde, uma vez que são vá-
rios os critérios de escolha. As tecnologias em saúde po-
dem ser classificadas, quanto à natureza, em:

(A) sistemas individuais. 

(B) sistemas coletivos. 

(C) sistemas de reabilitação. 

(D) sistemas gerenciais. 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando a diversidade de atributos e objetivos que
podem ser levados em consideração no processo de avali-
ação de tecnologias em saúde, é importante identificar as
tecnologias  candidatas  e  estabelecer  as  prioritárias.  Fa-
zem parte destes critérios:

(A) a análise custo-efetividade.

(B) as experiências anteriores. 

(C) o ônus elevado e/ou a mortalidade. 

(D) as características do mercado.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No cenário de avaliação de tecnologias em saúde é impor-
tante o processo de escolha das fontes de informações
para que o gestor tome as decisões mais acertadas. Cons-
tituem fontes de informação:

(A) bases de dados computadorizadas da literatura publi-
cada. 

(B) materiais científicos disponibilizados pelos fornecedores. 

(C) relatórios de profissionais autônomos. 

(D) relatórios de associações médicas. 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O processo de inserção maciça de novos fármacos na te-
rapêutica aumentou bastante a quantidade de informações
sobre medicamentos. Todavia, este aumento no quantitati-
vo de informações nem sempre é acompanhado por boa
qualidade e imparcialidade.  Neste contexto,  os sistemas
informatizados assumem um papel importante no proces-
so de disseminação das informações. Sendo assim, cons-
titui uma vantagem deste processo:

(A) a facilidade no processo de implementação. 

(B) a ausência da necessidade de alimentação. 

(C) o acesso remoto às informações. 

(D) o acesso a informações em vários idiomas. 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os centros de informações sobre medicamentos, além de
proporcionarem documentos ou referências bibliográficas,
também fornecem soluções para problemas concretos so-
bre a utilização de medicamentos ou para situações clíni-
cas dos pacientes. Neste sentido, fazem parte das ativida-
des de um centro de informações sobre medicamentos:

(A) campanhas educativas para profissionais de saúde. 

(B) comercialização de materiais de referência sobre me-
dicamentos. 

(C) oferta de treinamentos para profissionais de saúde. 

(D) participação de pesquisas sobre medicamentos. 

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O mapa de risco representa uma maneira de demonstrar os
riscos relacionados a cada ambiente de trabalho, conside-
rando as suas características. Na elaboração deste tipo de
documento, são utilizadas cores que classificam os agentes
de risco, como os de cor amarela, que representam

(A) os riscos ergonômicos. 

(B) os riscos de acidentes. 

(C) os riscos biológicos. 

(D) os riscos físicos. 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É fundamental o conhecimento sobre as substâncias que
são manipuladas, considerando os riscos que elas ofere-
cem.  Elas  podem ser  classificadas  em diversos  tipos  e
para cada um há condutas específicas. Sendo assim, em
situações de exposição aos corrosivos, deve-se

(A) usar máscara de proteção do sistema respiratório e
luvas especiais. 

(B) utilizar luvas de proteção de material impermeável e
resistente. 

(C) manipular o material em capela de fluxo laminar clas-
se B2. 

(D) manipular o material em capela de fluxo laminar hori-
zontal. 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O extintor de incêndio é um artigo importante em laborató-
rios. Cada um possui um tipo de conteúdo, que é utilizado
de acordo com a fonte de chamas. Sendo assim, o extintor
preenchido com água está indicado para incêndios classe

(A) B

(B) C

(C) A

(D) E
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