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AATENÇÃO

�� Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.

�� Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinqüentA) questões objetivas de múltipla

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez)

questões do SUS e 30 (trintA) questões de Conhecimentos Específicos.

�� Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe,

imediatamente, ao Fiscal.

�� Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o

Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.

�� Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um

Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide

com o seu Número de Inscrição.

�� As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas, totalmente, com caneta esferográfica

azul ou preta.

�� Você dispõe de 4 horas para responder toda a Prova – já incluído o tempo destinado ao preenchimento

do Cartão-Resposta. O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranqüilidade.

�� Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e deixe a sala em

silêncio.

BOA SORTE !






2

LÍNGUA PORTUGUESA

Filosofia dos epitáfios

1.
2.
3.
4.

“Saí, afastando-me do grupo, e fingindo ler os epitáfios. E, aliás, gosto dos epitáfios; eles são, entre a gente
civilizada, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar à morte um farrapo ao menos
da sombra que passou. Daí vem, talvez, a tristeza inconsolável dos que sabem os seus mortos na vala comum; parece-
lhes que a podridão anônima os alcança a eles mesmos.”

(Machado de Assis)

01. Do ponto de vista da tipologia textual, é CORRETO afirmar que o texto 1, “Filosofia dos epitáfios”, é um texto
predominantemente

A) dissertativo.
B) descritivo. D) narrativo, com uso do discurso indireto.
C) narrativo. E) descritivo, com uso do discurso direto.

02. O vocábulo inconsolável, linha 3, apresenta um prefixo que indica

I. movimento para dentro.
II. o mesmo valor do prefixo apresentado no vocábulo “irreal.”
III. valor de privação, negação.
IV. o mesmo valor do prefixo apresentado no vocábulo “ingerir.”

Estão CORRETAS:

A) I, II e IV. B) I e III. C) II e III. D) I, II e III. E) I e IV.

Leia o texto abaixo para responder às questões 03, 04 e 05.

Oliver Blanchar ataca o que chama de “cultura do desemprego”, ou seja, a visão pessimista do futuro, baseada em
estatísticas do presente e apoiada numa certa tolerância para com o fenômeno que as redes de suporte ao
desempregado asseguram, especialmente em alguns países da Europa Ocidental.

(Carlos Eduardo Lins da Silva, Folha de São Paulo, 1996, com adaptações)

03. Em relação às idéias do texto, assinale a opção INCORRETA.

A) As redes de suporte ao desemprego garantem tolerância em relação ao fenômeno do desemprego.
B) Alguns países da Europa ocidental possuem redes de suporte ao desempregado.
C) Segundo Oliver Blanchar, ‘cultura do desemprego’ é a visão pessimista do futuro no que se refere ao mercado de trabalho.
D) Olivier Blanchar, diante das estatísticas do presente, defende uma visão pessimista do futuro.
E) As estatísticas da atualidade e a tolerância em relação ao fenômeno do desemprego fundamentam uma visão pessimista do

futuro.

04. Em relação aos elementos do texto, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as seguintes afirmativas.

( ) “Apoiada” significa difundida.
( ) “Tolerância” significa indulgência, consentimento.
( ) “Ataca” significa reprova, opõe-se.
( ) “Redes” não significa conjuntos de instituições e agências interligadas que se destinam a prestar serviços.
( ) “Fenômeno” significa fato de natureza social.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência CORRETA, de cima para baixo.

A) F, V, F, V, V. B) V, F, V, F, F. C) F, V, V, F, V. D) F, V, F, V, F. E) V, V, V, F, F.

05. Assinale a ÚNICA alternativa que apresenta o uso da(s) vírgula(s) da mesma forma em que aparece(m) no trecho
“(...) “cultura do desemprego”( , )ou seja( , ) a visão (...)”

A) As frutas, que estavam maduras, caíram no chão.
B) “Pois, seu Pedrinho, saci é uma coisa que eu juro que existe.”
C) O homem, que mente, não merece confiança.
D) A garota, Fernanda, saiu muito cedo.
E) “O cavalo calou-se, isto é, recolheu o movimento do rabo”.
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06. Leia o anúncio abaixo.

GERENTES DE LOJA

Requisitos:
*Experiência mínima de 3 anos de gerência.
*Sexo feminino.
*Idade entre 30 e 40 anos.
Nível superior.
Usuária de computador.
Salário Excepcional
Os interessados deverão enviar currículos com foto para rua das Belezas, n.10, Recife – PE, Cep. 51031-420.

Recursos Humanos.

Este anúncio apresenta uma inadequação de concordância nominal em:

A) Os interessados deverão enviar.
B) Idade entre 30 e 40 anos. D) Nível superior
C) Gerentes de loja. E) Experiência mínima de 3 anos em gerência.

Leia o texto a seguir e responda a questão 07.
“Coesão e coerência são aspectos importantes na articulação textual e, por isso mesmo, estão intimamente
relacionados. Essa relação se estabelece na medida em que a coerência se vincula ao conteúdo, e a coesão, à forma
de expressão desse conteúdo.” (Maria Luiza Abaurre)

07. Assinale a alternativa que utiliza um elemento coesivo inadequado, provocando um efeito de incoerência.

A) O livro é muito interessante, apesar de ter 570 páginas.
B) Mesmo morando no Rio de Janeiro há cinco anos, Shirley não conhece o Corcovado.
C) João, o pintor, foi despedido, porque se negou a pintar a casa, uma vez que estava chovendo.
D) Marcella e Antônio não se entendem, mas um fala inglês, e o outro, espanhol.
E) Acordei às 7 horas, apesar de ter ido deitar às 2 horas da manhã.

08. Na tira abaixo, tem-se uma figura de pensamento. Assinale a alternativa que corresponde a essa figura.

A) Hipérbole. B) Ironia. C) Antítese. D) Eufemismo. E) Apóstrofe.

09. Sobre o trecho abaixo,

“...às três horas, senti as primeiras pontadas... era meu rapaz que estava chegando. Tivemos que fazer tudo às
pressas, não havia, ainda, completado os 9 meses. Minhas mãos estavam trêmulas e entre uma contração e outra,
agradecia veementemente a Deus. Não bastava um simples obrigada... (Estudante do 2 ano do Ensino Médio)

o sinal indicativo da crase foi empregado em “...às três horas....” e “às pressas” por se tratar, respectivamente, de uma

A) locução prepositiva – locução conjuntiva.
B) locução adverbial – locução adverbial. D) locução adverbial – locução conjuntiva.
C) locução conjuntiva – locução prepositiva. E) locução adverbial – locução prepositiva.

10. Sobre o trecho “Não bastava um simples obrigada” NÃO é correto afirmar.

A) Na expressão ‘muito obrigado’, o particípio ‘obrigado’, é usado com valor de adjetivo e, como tal, deve concordar em
gênero e número com o referente do pronome a que se refere.

B) A expressão deve ser entendida como eu estou muito obrigado (a) a você (igual a grato a você).
C) No texto, o agradecimento parte de uma mulher. Portanto, deve assumir a forma feminina (obrigada).
D) Se o agradecimento parte de um homem, deve assumir a forma masculina.
E) A mulher pode usar a expressão ‘muito obrigado’, e o homem pode usar a expressão ‘muito obrigada’, sem causar nenhum

problema à norma culta.
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SUS

ASSINALE V NAS ASSERTIVAS VERDADEIRAS E F, NAS FALSAS. ESSE ENUNCIADO SE REFERE ÀS
QUESTÕES DE 11 A 14.

11. A Lei Orgânica da Saúde, em relação aos princípios ou diretrizes do SUS, estabelece

( ) descentralização dos serviços para os municípios com direção única, em cada esfera do governo.
( ) universalidade do acesso ao sistema, com atendimento preferencial à população de baixa renda.
( ) integralidade da assistência à saúde, incorporando ações e serviços individuais e coletivos, preventivos e

curativos.
( ) liberdade da iniciativa privada para prestar assistência técnica à saúde.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

A) F, F, V, V. B) F, V, F, F. C) V, F, F, F. D) V, F, V, V. E) V, V, V, F.

12. Contraria os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS):

( ) a integralidade da assistência, estabelecendo duas redes, sendo uma de atenção curativa e outra de atenção
preventiva.

( ) a igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
( ) a divulgação de informações quanto ao potencial de serviços e sua utilização pelo usuário.
( ) a integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

A) F, V, V, V. B) V, F, V, V. C) V, V, F, V. D) V, V, V, F. E) V, V, V, V.

13. A Constituição Brasileira de 1988, em relação à saúde, estabeleceu que

( ) a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo que a base do Sistema Único de Saúde (SUS) é representada
pela integração das ações e serviços públicos de saúde numa rede regionalizada e hierarquizada.

( ) a saúde é direito de todos os trabalhadores e dever do Estado, sendo que a base do SUS é representada pela
integração de uma rede centralizada, coordenada pelo Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde.

( ) a saúde é direito de todos os trabalhadores registrados ou não e dever do Estado, sendo que a base do SUS é
representada pela integração de uma rede centralizada, coordenada pelas Secretarias Estaduais de Saúde.

( ) a saúde é direito de todos e dever do Estado, desde que existam recursos orçamentários previstos nas esferas
federal, estadual e municipal, sendo que a base do SUS é representada pela rede municipalizada de saúde
hierarquizada em nível de estados.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

A) F, V, F, F. B) F, F, V, F. C) V, F, F, F. D) F, F, F, V. E) F, F, F, F.

14. Na Constituição Brasileira de 1988, a saúde é vista como um

( ) direito de consumidor, assegurado pela regulamentação do mercado.
( ) completo bem-estar físico, psíquico e social, não apenas a ausência de doenças.
( ) direito de cidadania, garantido por políticas sociais e econômicas.
( ) dever do Estado em preservá-la através de atenção médica.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

A) V, F, F, F. B) F, V, F, F. C) F, F, F, F. D) F, F, F, V. E) F, F, V, F.

15. A Lei Orgânica de Saúde nº 8.080, em seu “Capítulo II - Dos Princípios e Diretrizes”, estabelece que

A) a universalidade de acesso aos serviços de saúde é entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.

B) seja assegurada a igualdade da assistência à saúde sem preconceito de cor e raça.
C) em nível executivo, as ações de saúde sejam integradas, apenas, às ações de saneamento básico.
D) no estabelecimento de prioridades, na alocação de recursos e na orientação programática, seja utilizada a epidemiologia.
E) seja preservada a autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física.
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16. Com relação à Lei nº 8.142, é CORRETO afirmar que

A) dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços
correspondentes.

B) 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.

C) o Sistema Único de Saúde em cada esfera de governo contará com a Conferência Nacional de Saúde como instância
colegiada de caráter permanente e deliberativo.

D) a representação dos usuários será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos, apenas para os Conselhos de
Saúde.

E) a Conferência de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde.

17. Tendo por base a NOB-SUS, 1996, assinale a assertiva FALSA.

A) Tem por finalidade primordial promover e consolidar o pleno exercício, por parte do poder público municipal e do Distrito
Federal, da função de gestor da atenção à saúde dos seus munícipes.

B) Dentre outras coisas, redefine os mecanismos e os fluxos de financiamento, reduzindo progressiva e continuamente a
remuneração por produção de serviços e ampliando as transferências de caráter global, Fundo a Fundo, com base em
programações ascendentes, pactuadas e integradas.

C) Nela, a Comissão Intergestores Bipartite (CIB) é constituída dos gestores federal e estadual.
D) Nela, a gerência é conceituada como sendo a administração de uma unidade ou de um órgão de saúde que se caracteriza

como prestador de serviços ao Sistema.
E) Estabelece que o gestor do sistema municipal é responsável pelo controle, pela avaliação e pela auditoria dos prestadores de

serviços de saúde (estatais ou privados) situados em seu município.

18. Com base na NOAS 01/2001, é FALSO afirmar que

A) a elaboração e a aprovação do Plano Diretor de Regionalização cabem às Secretarias de Estado da Saúde e do Distrito
Federal.

B) o processo de regionalização constitui estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior eqüidade.
C) o Plano Diretor de Regionalização deve garantir, dentre outras coisas, o acesso dos cidadãos a um conjunto de ações e

serviços o mais próximo possível de sua residência.
D) a região de saúde entendida como a base territorial de planejamento da atenção à saúde é definida pela Secretaria de Estado

da Saúde.
E) uma região ou uma microrregião de saúde pode compreender um ou mais módulos assistenciais.

19. Com relação ao processo de participação popular e controle social, é FALSO afirmar.

A) A participação popular visa estabelecer parcerias entre Estado e sociedade civil para que juntos possam atingir o objetivo
desejado por todos, que é a melhoria das condições de vida de toda a população.

B) Em sentido amplo, o controle social é entendido como a capacidade da Sociedade organizada em interferir nas políticas
públicas, interagindo com o Estado na definição de prioridades e na elaboração dos planos de ação do município, do estado
ou do governo federal, avaliando objetivos, processos e resultados.

C) É nos Conselhos de Saúde que se efetiva a participação da comunidade na fiscalização e na condução das políticas de
saúde.

D) De acordo com o artigo 14, da Constituição de 1988, são instrumentos de participação popular através dos quais o povo
opina acerca de determinada matéria.

E) O referendo, enquanto instrumento de participação popular, precede decisão importante ou elaboração de uma lei ou
reforma da Constituição.

20. A responsabilidade do Poder Público em relação à saúde

A) é exclusiva.
B) é privativa. D) exclui o papel da sociedade.
C) é concorrente. E) não exclui o papel da família, da comunidade e dos próprios indivíduos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Em relação à farmacocinética, assinale a opção INCORRETA.

A) O aumento do fluxo sangüíneo, determinado por massagem ou aplicação de calor no local, potencializa a velocidade de
absorção do fármaco.

B) O fármaco que se acumula em determinado tecido pode atuar como reservatório que prolonga sua ação nesse tecido ou em
um local distante atingido pela circulação.
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C) A transformação bioquímica ou o metabolismo das substâncias farmacêuticas é o meio do organismo para transformar
moléculas não polares do fármaco em compostos polares.

D) Depuração é o tempo necessário para alterar a quantidade da droga no corpo para a sua metade.
E) A excreção de drogas pelo suor, pela saliva e por lágrimas não tem importância quantitativa.

22. Julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção INCORRETA.
Compostos farmacêuticos diferentes, com suas estruturas únicas, exercem efeitos individuais sobre o sistema
biológico. Em geral, os fármacos exercem seu efeito de uma das seguintes maneiras:

A) ação física, como o efeito protetor de pomadas de aplicação tópica.
B) reagindo quimicamente, como os antiácidos, que reduzem a acidez gástrica.
C) modificando a atividade metabólica dos patógenos invasores, como os inibidores da enzima conversora da angiotensina.
D) modificando a bioquímica ou os processos metabólicos das células do organismo ou os sistemas enzimáticos para mudar o

curso de um processo patológico.
E) a ação da maioria dos fármacos ocorre no nível molecular, sendo que as moléculas do fármaco interagem com as da

estrutura celular ou com o seu conteúdo.

23. Com relação às intoxicações, assinale a opção INCORRETA.

A) O uso de medicamento emético é utilizado depois de envenenamento por ingestão oral de substâncias químicas, como
álcali.

B) O carvão ativo adsorve avidamente medicamentos e substâncias químicas nas superfícies de suas partículas, prevenindo a
absorção e a toxicidade dessas substâncias.

C) Os antídotos podem alterar a natureza de um veneno.
D) A lavagem gástrica pode ser útil antes de decorridas 6 horas após a ingestão do veneno e, se o esvaziamento gástrico for

retardado, a lavagem pode ser útil dentro de um prazo de até 24h após a ingestão.
E) Após a inalação de um veneno, a prioridade básica é a remoção do paciente da fonte de exposição.

24. Assinale a opção que contém o grupo de medicamentos que atuam no sistema nervoso central.

A) Antipsicóticos, antidepressivos, antifiséticos.
B) Anestésicos gerais, ansiolíticos, analgésicos opióides. D) Ansiolíticos, hipnóticos, antieméticos.
C) Anticonvulsivantes, colinérgicos, antiparkinsonianos. E) Antiespasmódicos, anticolinérgicos, colinérgicos.

25. Assinale a opção que apresenta somente fármacos antiinflamatórios não esteróides.

A) Ibuprofeno, cetoprofeno, piroxicam.
B) Cefazolina, diclofenaco, cetorolaco. D) Ácido acetilsalicílico, diclofenaco sódico, dexametasona.
C) Dexametasona, betametasona, metilprednisolona. E) Tenoxicam, fenilbutazona, betametasona.

26. Considerando a classificação dos medicamentos cardiovasculares, relacione a primeira coluna à segunda e, em
seguida, assinale a opção CORRETA.

I. Anti-hipertensivo ( ) Digoxina
II. Antiarrítmico ( ) Captopril
III. Cardiotônico ( ) Espironolactona
IV. Diurético

A seqüência correta é

A) I, II, III, IV. B) III, I, II, IV. C) II, IV, I, III. D) IV, I, III, II. E) III, I, IV, II.

27. Em relação aos fármacos que atuam nos sistemas urinário, gastrointestinal, respiratório e hematopoiético,
respectivamente, assinale a opção CORRETA.

A) Aminofilina, ácido fólico, codeína, sulfato ferroso.
B) Nimodipina, vitamina C, hidrocortisona, sulfato ferroso. D) Nitrofurantoína, loperamida, sinvastatina, vitamina k.
C) Levofloxacina, ranitidina, fenoterol, prometazina. E) Norfloxacina, omeprazol, ipratrópio, ácido fólico.

28. Acerca dos antimicrobianos, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção CORRETA.

I. Aminoglicosídeos apresentam como efeitos adversos a nefrotoxidade e a ototoxidade.
II. A incapacidade de penetração da tetraciclina no interior da bactéria é o principal mecanismo de resistência.
III. A azitromicina é um antibiótico macrolídeo semelhante à eritromicina. Apresenta grande meia-vida plasmática,

mantendo concentrações intracelulares altas, possibilitando terapêutica rápida de aproximadamente 5 dias.
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IV. As cefalosporinas inibem a síntese da parede celular bacteriana de modo idêntico ao das penicilinas. O principal
mecanismo de resistência se deve à ação das betalactamases, que hidrolizam o anel betalactâmico, responsável
pela atividade antimicrobiana.

V. A clindamicina é um carbapenêmico, uma classe de compostos intimamente relacionados, porém quimicamente
distintos das penicilinas e cefalosporinas.

A seqüência CORRETA é

A) V, V, V, V, F. B) V, F, V, V, F. C) F, V, V, F, V. D) F, F, F, F, V. E) V, V, F, V, F.

29. Quanto aos agentes antineoplásicos, assinale a alternativa INCORRETA.

A) A melhor compreensão dos mecanismos de resistência da célula tumoral à quimioterapia proporcionou elaboração mais
racional de regimes medicamentos e uso mais precoce de terapias intensivas.

B) A compreensão da cinética do ciclo celular é essencial para o uso adequado da geração atual de agentes antineoplásicos.
C) Metotrexato pertence à classe dos agentes alquilantes.
D) A maioria dos antineoplásicos atua especificamente sobre alguns processos, como a síntese de DNA e o fuso mitótico.
E) A vimblastina e a vincristina são utilizadas na doença de Hodgkin.

30. Assinale a opção INCORRETA acerca das formas farmacêuticas.

A) Cápsulas são formas farmacêuticas sólidas, nas quais uma ou mais substâncias são acondicionadas em um pequeno
invólucro, em geral preparado à base de gelatina.

B) Suspensões podem ser definidas como formas farmacêuticas que contêm partículas finas da substância ativa em dispersão
relativamente uniforme, num veículo, no qual este fármaco apresenta solubilidade mínima.

C) Emulsão é uma dispersão cuja fase dispersa é composta por gotículas de um líquido, distribuídas num veículo, no qual é
imiscível.

D) Elixires são preparações aquosas concentradas de um açúcar ou de outra substância que o substitua, com ou sem acréscimo
de flavorizantes e princípios ativos.

E) Pastilhas são formas farmacêuticas sólidas em forma de disco, que contêm princípio ativo e, em geral, um flavorizante, que
se dissolvem lentamente na cavidade bucal para produzir efeitos localizados.

31. Aerossóis são formas farmacêuticas pressurizadas, contendo uma ou mais substâncias ativas, constituídas de
líquidos ou sólidos. Sobre essa forma farmacêutica, julgue as vantagens abaixo e assinale a INCORRETA.

A) Uma porção do medicamento pode ser facilmente retirada da embalagem, sem contaminar ou expor o restante.
B) A utilização de aerossol é um processo simples e rápido, limpo e higiênico, comparado com a aplicação de outras formas.
C) Com formulação e mecanismo adequado, a forma física e o tamanho das partículas do produto aspergido podem ser

controlados.
D) As medicações tópicas podem ser aplicadas sobre a pele, em uma camada fina e uniforme, sem que se toque na área

afetada.
E) O recipiente do aerossol não impede que fármacos sejam afetados pelo oxigênio atmosférico e pela umidade.

32. Em relação às formulações supositórios, colírios e injetáveis, é INCORRETO afirmar que

A) supositórios são indicados apenas para proporcionarem ação local na região perianal.
B) injetáveis acondicionados em ampolas são destinados à administração parenteral como única dose.
C) um dos principais requisitos das soluções para administração parenteral é a limpidez.
D) todas as soluções oftálmicas devem ser estéreis e, sempre que possível, conter um conservante adequado para garantir,

também, a esterilidade durante o tempo de uso.
E) os colírios midriáticos permitem o exame do fundo do olho por meio da dilatação da pupila.

33. Há uso racional de medicamentos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde - quando "pacientes recebem
medicamentos apropriados para suas condições clínicas, em doses adequadas às suas necessidades individuais, por um
período adequado e ao menor custo para si e para a comunidade".
Acerca do uso inapropriado de medicamentos, julgue os itens abaixo e assinale a INCORRETA.

A) O uso de muitos medicamentos por paciente (polimedicação).
B) Prescrição de medicamentos mediante evidências de que sejam seguros, eficazes e de boa qualidade.
C) O uso de antimicrobianos em posologias inadequadas ou para infecções não-bacterianas.
D) O uso excessivo de injetáveis, quando há disponibilidade de formas farmacêuticas orais mais apropriadas.
E) A prescrição em desacordo com diretrizes clínicas.

34. Acerca da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RenamE), julgue os itens abaixo e assinale a
INCORRETA.

A) É elaborada com base no quadro nosológico do país.
B) É o fundamento para orientação da prescrição e do abastecimento da rede do Sistema Único de Saúde (SUS).
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C) Abrange um elenco de medicamentos necessários ao tratamento e ao controle de enfermidades prioritárias em saúde pública
nos diversos níveis de atenção, no País.

D) A dispensação de medicamentos torna-se mais difícil, já que contém vários itens de medicamentos.
E) Serve de base para listas construídas nos níveis estadual e municipal de atenção à saúde.

35. A nutrição parenteral pode suprir uma parte ou a totalidade das necessidades nutricionais de um indivíduo. No que
se refere à nutrição parenteral, julgue os itens abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

A) A nutrição parenteral não é indicada quando o indivíduo não pode receber alimentação adequada através da sonda
nasogástrica.

B) Para os indivíduos que irão se submeter a uma cirurgia, à radioterapia ou à quimioterapia, mesmo que estejam desnutridos,
não há indicação de nutrição parenteral.

C) A nutrição parenteral não pode ser modificada para aqueles indivíduos que apresentam uma doença renal ou hepática.
D) A nutrição parenteral total requer a passagem de um cateter intravenoso mais grosso que os normalmente utilizados para

administração de líquidos intravenosos.
E) Para pacientes com queimaduras graves, não há indicação de nutrição parenteral.

36. O armazenamento de medicamentos em uma farmácia hospitalar é realizado na Central de Abastecimento
Farmacêutico (CAF), onde as principais preocupações do farmacêutico são a de garantir a qualidade dos
medicamentos sob condições adequadas e o controle de estoque. Julgue os itens abaixo e assinale a CORRETA.

A) O prazo de validade ou o tempo previsto para a perda da estabilidade dos medicamentos é verdadeiro, desde que sejam
respeitadas as condições ideais de armazenamento de cada medicamento.

B) Medicamentos sensíveis à ação da luz são denominados termolábeis e requerem a utilização de embalagens na cor âmbar.
C) Medicamentos psicotrópicos e entorpecentes, por serem produtos que causam dependência física e psíquica, devem ser

armazenados, apenas, em armários com fechaduras.
D) As condições ambientais não devem ser rigorosamente acompanhadas e controladas.
E) O armazenamento é um conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que envolvem diversas atividades, como

seleção e aquisição de medicamentos, recebimento e estocagem, segurança, conservação e controle de estoque.

37. Em relação aos medicamentos genéricos, julgue os itens que se seguem e assinale a CORRETA.

A) Os testes realizados para o registro de medicamento genérico são realizados em laboratórios credenciados pelas secretarias
municipais de saúde.

B) Medicamento genérico é aquele que contém o mesmo princípio ativo, na mesma dose e forma farmacêutica, de um
medicamento similar.

C) Os genéricos possuem a mesma qualidade dos medicamentos de referência ou de marca, visto que neles são realizados
testes de equivalência farmacêutica e terapêutica, de disponibilidade e de bioequivalência, antes da obtenção do registro
junto à ANVISA.

D) De uma maneira geral, medicamentos genéricos e similares têm a mesma qualidade, pois passam pelos mesmos testes
exigidos pela ANVISA, para obtenção do registro.

E) Os medicamentos genéricos são inerentemente seguros, até mesmo quando interagem com outros medicamentos.

38. No que se refere aos objetivos da farmacovigilância, é INCORRETO afirmar.

A) Melhorar o cuidado com o paciente e a segurança em relação ao uso de medicamentos e a todas as intervenções médicas e
paramédicas.

B) Melhorar a saúde pública e a segurança em relação ao uso de medicamentos.
C) Contribuir para a avaliação dos benefícios, danos, efetividade e riscos dos medicamentos, incentivando sua utilização de

forma segura e racional.
D) Avaliar o uso de produtos fitoterápicos e hemoterápicos não são objetos de estudo na farmacovigilância.
E) Promover a compreensão, educação e capacitação clínica em farmacovigilância e sua comunicação efetiva para o público.

39. Existem atividades específicas de controle de infecção hospitalar que devem ter a participação do farmacêutico,
EXCETO.

A) Contribuir na monitorização dos níveis de sensibilidade, na prevalência de microrganismo e nas investigações de surtos.
B) Avaliar os antimicrobianos prescritos e substituí-los, caso haja discordância com os protocolos clínicos.
C) Participar da elaboração de normas e rotinas de limpeza, desinfecção, esterilização e antissepsia.
D) Controlar a monitorização e validação dos procedimentos e equipamentos de esterilização.
E) Monitorizar as ações de controle de vetores e da qualidade da água.
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40. A seleção de medicamentos é definida como um processo contínuo, multidisciplinar e participativo, que determina e
assegura os níveis de acesso aos medicamentos necessários à saúde. Julgue os próximos itens que falam sobre a
seleção de medicamentos e assinale a alternativa INCORRETA.

A) As associações medicamentosas são preferenciais na seleção, por apresentarem redução dos custos.
B) Eleger, dentre os medicamentos de mesma indicação e eficácia, aquele de menor toxicidade relativa, menor custo de

tratamento e maior comodidade posológica.
C) Reservar novos antibióticos para o tratamento de infecções causadas por microrganismos resistentes a antibióticos padrões

ou para infecções em que o novo produto seja superior aos anteriores, fundamentado em ensaios clínicos comparativos.
D) Verificar as necessidades terapêuticas relacionadas às patologias tratadas no hospital, aos hábitos de prescrição e às

condições que possam influir ou limitar a eleição (recursos, armazenagem e outros).
E) Seleção adequada de medicamentos proporciona ganhos terapêuticos e econômicos.

41. A respeito do controle da infecção hospitalar, assinale a alternativa CORRETA.

A) Estudos sobre o tema avaliam que a prática da higienização das mãos de forma constante não é significativa para evitar
infecções.

B) Taxas de infecções e resistência microbiana a antimicrobianos são maiores na unidade de terapia intensa.
C) Agentes antissépticos são substâncias aplicadas à pele para reduzir o número de agentes da microbiota transitória e

residente. Os mais indicados são álcool absoluto, compostos de iodo e clorexidina.
D) O uso indiscriminado de antimicrobianos não é um fator de risco importante para o aparecimento e a disseminação de

resistência de microrganismos ao tratamento.
E) É recomendável o uso de secadores elétricos de mãos no processo de higienização das mãos para potencializar o efeito.

42. Qual das seguintes drogas abaixo relacionadas é um inibidor da monoamina oxidase tipo B (MAO-B) utilizada no
tratamento da doença de Parkinson?

A) Bromocriptina. B) Carbidopa. C) Selegilina. D) Fenelzina. E) Tranilcipromina.

43. O efeito adverso mais comum, associado aos antidepressivos tricíclicos, é

A) Efeitos anticolinérgicos.
B) Convulsões. D) Hepatoxicidade.
C) Arritmias. E) Nefrotoxicidade.

44. Qual das reações adversas abaixo relacionadas está fortemente associada com os inibidores de ECA(enzima
conversora de angiotensina)?

A) Hepatite. B) Hipocalcemia. C) Agranulocitose. D) Proteinúria. E) Hirsutismo.

45. Existem varias técnicas de esterilização de materiais laboratoriais; a que utiliza vapor de água sob pressão é
chamada de

A) filtração. B) autoclavação. C) flambagem. D) calor seco. E) fervura.

46. A droga de eleição utilizada para o tratamento do choque anafilático é

A) Epinefrina. B) Norepinefrina. C) Isoproterenol. D) Difenidramina. E) Atropina.

47. A alcalinização da urina com bicarbonato de sódio é útil no tratamento da intoxicação com

A) Anfetamina. B) Aspirina. C) Morfina. D) Cocaína. E) Fenciclidina.

48. Qual das seguintes vitaminas é teratogênica em doses elevadas?

A) Vitamina A. B) Vitamina B12. C) Vitamina E. D) Vitamina C. E) Vitamina D.

49. A droga antineoplásica que tem como mecanismo de ação inibição da enzima diidrofolato redutase é

A) Ifosfamida. B) Leucovorina. C) Metotrexato. D) Bleomicina. E) Vincristina.

50. Qual dos seguintes diuréticos pode causar uma redução na liberação de insulina pelo pâncreas?

A) Trianteremo. B) Clotiazida. C) Espironolactona. D) Acetazolamida. E) Amilorida.







