Processo Seletivo 01/2019
Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital Metropolitano Odilon Behrens
Belo Horizonte - MG

Farmácia
INSTRUÇÕES:

1. Aguarde autorização para abrir o CADERNO DE PROVAS.
2. Após esta autorização, confira devidamente o CADERNO DE PROVAS, com a máxima atenção,
observando se há algum defeito (de encadernação ou de impressão) que possa dificultar a sua
compreensão.
3. Ao receber o CARTÃO DE RESPOSTAS, verifique se os dados estão corretos: nome, nº da Inscrição
e o número de documento de identificação. Se constatado algum erro, comunique-se
imediatamente com o fiscal da sala para as devidas providências.
4. A prova, composta de 60 (sessenta) questões objetivas e numeradas de 01 a 60, terá duração
máxima de 4h (quatro horas).
5. O candidato só poderá se retirar do local de prova depois de transcorrida 1 (uma) hora do início
de sua aplicação. Caso o candidato pretenda retirar-se do local com o CADERNO DE PROVA, só
poderá fazê-lo depois de transcorridas 2 (duas) horas do início de sua aplicação.
6. As respostas às questões objetivas deverão ser assinaladas no CARTÃO DE RESPOSTAS que lhe
foi entregue. Lembre-se de que, para cada questão objetiva, há apenas uma resposta correta,
dentre as 4 (quatro) alternativas apresentadas com as letras A, B, C e D.
7. O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser marcado, obrigatoriamente, com caneta esferográfica, com
tinta na cor azul ou preta. O candidato terá inteira responsabilidade sobre seu CARTÃO DE
RESPOSTAS e não deverá rasurá-lo, dobrá-lo, amassá-lo ou danificá-lo, pois esse não será
substituído.
8. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS em decorrência de erro cometido pelo
candidato.
9. A interpretação dos enunciados faz parte da aferição de conhecimentos. Não cabem, portanto,
esclarecimentos.
10. Ao término de sua prova, entregue o CARTÃO DE RESPOSTAS, devidamente assinado ao Fiscal
da sala.
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Questão 4.

Saúde Pública e Coletiva

São ações abrangidas pela vigilância sanitária:

Questão 1.
Considere as seguintes afirmações:
I.

A saúde é um direito fundamental do ser humano.

II.

Estado deve prover as condições indispensáveis
ao seu pleno exercício.

Assinale a alternativa correta:
(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

Equidade.

(C)

Integralidade

(D)

Regionalidade

o controle da prestação de serviços que se
relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

Assinale a alternativa correta:
(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

I.

Compete ao Ministério da Saúde elaborar normas
para regular as relações entre o SUS e os serviços
privados contratados de assistência à saúde.

II.

Cabe aos estados firmarem contratos e convênios
com entidades prestadoras de serviços privados
de saúde, bem como controlar e avaliar sua
execução.

Assinale a alternativa correta:

Trata-se do princípio da
(B)

II.

No que tange aos normativos relacionados aos serviços
de saúde, considere as seguintes afirmações:

De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal de
1988, a “saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação”.

Universalidade.

o controle de bens de consumo que se relacionem
com a saúde.

Questão 5.

Questão 2.

(A)

I.

(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

Questão 6.

Questão 3.
Em relação ao campo de atuação do Sistema Único de
Saúde, considere as seguintes afirmações:
I.

a execução de ações de vigilância sanitária e
epidemiológica;

II.

a participação na formulação da política e na
execução de ações de saneamento básico;

Em relação à Estratégia em Saúde da Família, considere
as seguintes afirmações:
I.

O Serviço de Atenção Domiciliar tem como
objetivo a promoção de espaços de cuidado e de
trocas de experiências para cuidadores e
funcionários.

II.

O programa de Saúde da Família (PSF) foi criado
como estratégia para contribuir com a construção
de um novo modelo de atenção integral à saúde
das famílias.

Assinale a alternativa correta:
(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

Assinale a alternativa correta:
(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.
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Questão 7.

Questão 10.

São características específicas do processo de trabalho
da Estratégia Saúde da Família, EXCETO:

I.

A intersetorialidade objetiva a ação articulada
com outras áreas de política social para produzir
melhores resultados de saúde.

II.

A intersetorialidade não é recomendada para
atuar sobre problemas estruturais da sociedade.

(A)

(B)

(C)

(D)

Manter atualizado o cadastramento das famílias e
dos indivíduos e utilizar, de forma sistemática, os
dados para a análise da situação de saúde
considerando
as
características
sociais,
econômicas,
culturais,
demográficas
e
epidemiológicas do território.
Diagnóstico, programação e implementação das
atividades segundo critérios de Risco à saúde,
priorizando solução dos problemas de saúde
financeiramente mais onerosos.
Prática do cuidado familiar ampliado, efetivada
por meio do conhecimento da estrutura e da
funcionalidade das famílias, que visa propor
intervenções que influenciem os processos de
saúde-doença dos indivíduos, das famílias e da
própria comunidade;
Trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando
áreas técnicas e profissionais de diferentes
formações.

Questão 8.

Considere as seguintes afirmações:

Assinale a alternativa correta:
(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

Questão 11.
Em relação aos princípios que regem as ações e serviços
públicos e privados de saúde, considere as seguintes
afirmações:
I.

A descentralização político-administrativa com
direção coparticipava em todas as esferas de
governo.

II.

A descentralização da oferta no âmbito estatal a
partir da consolidação e atualização das
organizações sociais.

No que tange os benefícios da assistência domiciliar à
população idosa, considere as seguintes afirmações:
I.

o estímulo constante para a preservação da
autonomia.

Assinale a alternativa correta:

II.

maior proteção contra os fatores de risco.

(A)

I é verdadeira e II é falsa.

Assinale a alternativa correta:

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(C)

I e II são verdadeiras.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(D)

I e II são falsas.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

Questão 12.

Questão 9.

Com relação ao disposto no Estatuto da Criança e do
Adolescente, considere as seguintes afirmações:

No que diz respeito ao conceito de intersetorialidade,
considere as seguintes afirmações:

I.

Criança é a pessoa que possuiu até 12 (doze) anos
de idade completos. Em casos excepcionais,
expressas em lei, o Estatuto poderá ser aplicado
às pessoas entre 18 (dezoito) anos e 21 (vinte e
um) anos de idade.

II.

A convivência integral da criança com a mãe
adolescente
que
estiver
em
acolhimento
institucional será devidamente garantida.

I.

Corrobora para a anulação dos
específicos das políticas setoriais.

II.

Busca a união de diferentes setores para
fortalecer a ação do Estado sobre o controle da
população.

Assinale a alternativa correta:
(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

espaços

Assinale a alternativa correta:
(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.
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Questão 13.

(A)

I é verdadeira e II é falsa.

São campos de atuação do Sistema Único de Saúde
(SUS):

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

I.

saúde estudantil.

II.

vigilância sanitária.

Assinale a alternativa correta:
(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

Questão 18.
Considere as seguintes afirmações:

Questão 14.

I.

A organização do SUS está
regionalização e hierarquização.

II.

A gratuidade é princípio ou diretriz norteador do
SUS.

Não está relacionado às diretrizes da Política Nacional de
Saúde da Pessoa Idosa:

Assinale a alternativa correta:
(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(A)

Promoção do envelhecimento ativo.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(B)

Fortalecimento do controle social.

(C)

I e II são verdadeiras.

(C)

Fragmentação da atenção.

(D)

I e II são falsas.

(D)

Apoio ao desenvolvimento de pesquisas.

alicerçada

em

Questão 19.
Questão 15.

Em relação às competências e atribuições do sistema
único de saúde, considere as seguintes afirmações:

Não é membro prioritário da equipe multiprofissional
previsto para a Rede de Atenção à Saúde no que tange
a Atenção Domiciliar:

I.

incrementar em sua área de atuação
desenvolvimento científico e tecnológico.

(A)

Médico.

II.

(B)

Psicólogo.

fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido
o controle de seu teor nutricional.

(C)

Fisioterapeuta.

(D)

Assistente social.

ssinale a alternativa correta:

Questão 16.
São temas prioritários da Política Nacional de Promoção
da Saúde, EXCETO:

(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

Questão 20.
Em relação ao atendimento e a internação domiciliares,
no âmbito do Sistema Único de Saúde, considere as
seguintes afirmações:

(A)

formação e educação sob demanda.

(B)

alimentação adequada e saudável.

(C)

práticas corporais e atividades físicas;

(D)

enfrentamento do uso abusivo de álcool e outras
drogas

Questão 17.
Considere as seguintes afirmações:

I.

poderão ser realizados independentemente de
indicação médica, desde que haja expressa
concordância do paciente e de sua família.

II.

serão realizados por equipes multidisciplinares
que atuarão nos níveis da medicina preventiva,
terapêutica e reabilitadora.

I.

Universalidade, equidade e integralidade são
princípios norteadores da atenção básica.

Assinale a alternativa correta:

II.

Os ambulatórios especializados são formas de
acesso aos serviços nas Redes de Atenção à
Saúde.

(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

Assinale a alternativa correta:

o
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Questão 23.

Conhecimento Específico

Não é diretriz da Política Nacional de Medicamentos
(PNM) o/a
(A)

Questão 21.
Em relação ao Código de Ética Farmacêutica, julgue as
seguintes assertivas:
I.

II.

III.

A dimensão ética farmacêutica é determinada
em todos os seus atos, sem qualquer
discriminação, pelo benefício ao ser humano, ao
meio ambiente e pela responsabilidade social.
O
farmacêutico
responde
individual
ou
solidariamente, ainda que por omissão, pelos
atos que praticar, autorizar ou delegar no
exercício da profissão.
O farmacêutico deve exercer a profissão com
honra e dignidade, devendo dispor de condições
de trabalho e receber justa remuneração por seu
desempenho.

O número de afirmações corretas é
(A)
0.
(B)
1.
(C)
2.
(D)
3.

(D)

Questão 24.
Em relação à farmacocinética, considere as seguintes
afirmações:
I.

A insuficiência renal pode potencializar a taxa de
eliminação de um medicamento excretado por via
renal.

II.

O metabolismo de primeira passagem rediz a
biodisponibilidade de fármacos.

É CORRETO afirmar que:

Questão 22.
Conforme o Código de Ética Farmacêutica, é proibido ao
farmacêutico:
(A)

exigir dos profissionais da saúde o cumprimento
da legislação sanitária vigente, em especial
quanto à legibilidade da prescrição.

(B)

recusar-se a exercer a profissão em instituição
pública ou privada sem condições dignas de
trabalho ou que possam prejudicar o usuário, com
direito a representação às autoridades sanitárias
e profissionais.

(C)

aceitar ser perito, auditor ou relator de qualquer
processo ou procedimento, quando houver
interesse, envolvimento pessoal ou institucional.

(D)

(B)
(C)

promoção do uso racional de medicamentos, o
que prevê a adequação dos currículos dos cursos
de formação dos profissionais de saúde.
arodução de imunobiológicos pelo setor público.
presença obrigatória do profissional responsável
na farmácia, que deve ser considerada
estabelecimento comercial diferenciado.
apoio a pesquisas que visem ao aproveitamento
do potencial terapêutico da flora e fauna
nacionais.

opor-se a exercer a profissão ou suspender a sua
atividade em instituição pública ou privada sem
remuneração ou condições dignas de trabalho,
ressalvadas as situações de urgência ou
emergência,
devendo
comunicá-las
imediatamente às autoridades sanitárias e
profissionais.

(A)
(B)
(C)
(D)

I
I
I
I

é
é
e
e

VERDADEIRA e II é FALSA.
FALSA e II é VERDADEIRA.
II são VERDADEIRAS.
II são FALSAS.

Questão 25.
Qual órgão, sistema ou tecido é responsável pela
eliminação de anestésicos voláteis:
(A)
(B)
(C)
(D)

Pulmonar.
Epitelial.
Hepático.
Excretor.

Questão 26.
Em relação à farmacocinética, considere as seguintes
afirmações:
I.
II.
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É CORRETO afirmar que:
(A)
(B)
(C)
(D)

I
I
I
I

é
é
e
e

VERDADEIRA e II é FALSA.
FALSA e II é VERDADEIRA.
II são VERDADEIRAS.
II são FALSAS.

(A)

(IT) = TD50/ED50

(B)

(IT) = ED50/TD50

(C)

(IT) = TD25/ED25

(D)

(IT) = ED25/TD25

Questão 30.

Questão 27.
É uma vantagem da administração parenteral
intravenosa de fármacos:
(A)
o início lento e pode ser utilizado para fármacos à
base de óleo.
(B)
o início intermediário e pode ser utilizado para
fármacos à base de óleo.
(C)
o início rápido e apresenta liberação controlada do
fármaco.
(D) evita a barreira hematoencefálica.

Trata-se de uma resposta farmacológica ou clínica a
administração de uma combinação de medicamentos,
diferente dos efeitos de dois agentes dados
individualmente. O resultado final pode aumentar ou
diminuir os efeitos de um ou dos dois princípios ativos,
ou pode promover o aparecimento de um novo efeito
que não ocorreu com um dos princípios ativos sozinho:
(A) Dispensação de Medicamentos.
(B) Farmacologia
(C) Farmacocinética

Questão 28.

(D) Interação medicamentosa

Em relação a aspectos conceituais da farmacocinética,
considere as seguintes assertivas:

Questão 31.

I.

Medicamento é a substância química conhecida
e de estrutura química definida dotada de
propriedade farmacológica e é considerado
sinônimo de princípio ativo.

II.

Fármaco é o produto farmacêutico, uma forma
farmacêutica que contém o fármaco, geralmente
em associação com adjuvantes farmacotécnicos.

Interações entre medicamentos são interferências que
ocorrem quando dois ou mais medicamentos são
administrados ao mesmo tempo, podendo causar a
diminuição ou aumento do efeito esperado, oi ainda o
surgimento de efeitos indesejados. Em relação à
interações medicamentosas, assinale a alternativa
correta:
(A)

Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

I
I
I
I

(B)

está correta e II está errada.
e II estão corretas.
está errada e II está correta.
e II estão erradas.

(C)
(D)

Questão 29.
A janela terapêutica é a faixa de doses (concentrações)
de um fármaco que produz uma resposta terapêutica,
sem efeitos adversos inaceitáveis (toxicidade), numa
população de pacientes e pode ser quantificada pelo
índice terapêutico (IT) (algumas vezes denominado
relação terapêutica), que costuma ser definida como
(considere TD50 a dose do fármaco que produz uma
resposta tóxica em 50% da população, TD25 a dose do
fármaco que produz uma resposta tóxica em 25% da
população, ED50 é a dose do fármaco terapeuticamente
efetiva em 50% da população e ED25 é a dose do
fármaco terapeuticamente efetiva em 25% da
população):

O ácido acetilsalicílico aumenta a ação antihipertensiva do captopril.
O omeprazol (inibidor da bomba de prótons)
diminui aumentar a ação da varfarina.
Altas doses de diuréticos promove aumento na
excreção de minerais.
Os anticoncepcionais (em geral) diminuem a
pressão
arterial,
anulando
a
ação
dos
hipotensores.

Questão 32.
Em relação às interações medicamentosas, considere as
seguintes afirmações:
I.

O
antiácido
reduz
antiinflamatórios.

a

II.

O efeito da tetraciclina pode ser anulado pela
ingestão do leite.

Assinale a alternativa correta:
(A)
I está correta e II está errada.
(B)
I está errada e II está correta.
(C)
I e II estão corretas.
(D)
I e II estão erradas.
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Questão 33.

Questão 36.

Em
relação
às
classificações
das
interações
medicamentosas, assinale a alternativa INCORRETA:

Assinale a alternativa que apresenta um fármaco (ou
poró-fármaco) indicado para o tratamento de úlceras
pépticas:

(A)

Interações Farmacocinéticas ocorrem quando o
fármaco altera a velocidade ou a extensão de
absorção, distribuição, biotransformação ou
excreção de outro fármaco.

(A)
(B)
(C)
(D)

(B)

Interações Farmacodinâmicas ocorrem nos sítios
de ação dos fármacos, envolvendo os mecanismos
pelos quais os efeitos desejados se processam.

Questão 37.

(C)

Interação de efeito ocorre quando dois ou mais
fármacos em uso concomitante têm ações
farmacológicas similares ou opostas, podendo
produzir sinergias ou antagonismos sem modificar
farmacocinética ou mecanismo de ação dos
fármacos envolvidos.

(D)

Interações físico-químicas ou in-vitro ocorrem
após da administração dos fármacos no
organismo, quando se misturam dois ou mais
deles numa mesma seringa, equipo de soro ou
outro recipiente.

Questão 34.
Segundo Karch & Lasagna, “uma reação adversa que
segue uma razoável sequência cronológica, a partir da
administração do medicamento ou da obtenção de níveis
séricos ou tissulares, que segue uma resposta padrão
conhecida para o medicamento suspeito, e que é
confirmada pela melhora ao se suspender o
medicamento e pelo reaparecimento da reação ao se
repetir a exposição” é classificada como reação
(A)
(B)
(C)
(D)

Definida.
Provável.
Possível.
Condicional.

As reações de hipersensibilidade é uma variação da
reatividade resultante da exposição a um alérgeno e
podem ser reconhecidas em função das seguintes
características, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) é uma
doença digestiva em que os ácidos presentes dentro do
estômago voltam pelo esôfago ao invés de seguir o fluxo
normal da digestão. Esse movimento é conhecido como
refluxo e irrita os tecidos que revestem o esôfago,
causando os sintomas típicos da DRGE. Considere as
seguintes possibilidades para o tratamento de DRGE:
I.
II.
III.

exposição anterior ao agente sensibilizante.
sintomas não recorrentes e característicos.
independência da dose administrada.
reação não associada a atividade farmacológica
da droga;

Antiácidos;
Antagonistas H2;
Procinéticos;

Estão corretamente indicados para o tratamento de
DRGE os itens presentes na alternativa:
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas II e III.
I, II e III.

Questão 38.
Os opióides são drogas que atuam no sistema nervoso
para aliviar a dor, cujo uso indevido e contínuo pode
levar à dependência física e a sintomas de abstinência.
Assinale a alternativa que apresenta apenas fármacos
agonistas semelhantes à morfina:
(A)
(B)
(C)
(D)

Questão 35.

Estramônio.
Manitol.
Omeprazol.
Isoprenalina.

Codeína, metadona e meperidina.
Meperidina, oxicodona e glicuronídio.
Oxicodona, glicuronídio e fentanil.
Fentanil, glicuronídio e naloxona.

Questão 39.
Os anti-inflamatórios não-esteróides (AINE) constituem
uma das classes de fármacos mais difundidas em todo
mundo, abrangendo diferentes especialidades no
mercado global, utilizados no tratamento da dor aguda
e crônica decorrente do processo inflamatório. No
contexto dos AINE, assinale a alternativa que contém
um inibidor seletivo da COX:
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(A)
(B)
(C)
(D)

Questão 43. X

Nimesulida.
Dipirona.
Paracetamol.
Aspirina.

São recomendações e segurança para prevenção de
erros de medicação envolvendo medicamentos
potencialmente perigosos, EXCETO:

Questão 40.

(A) Reduzir o número de alternativas terapêuticas.

São objetivos da farmacovigilância, EXCETO:

(B) Descentralizar os processos com elevado potencial
de indução de erros.

(A)

identificar e avaliar efeitos do uso de tratamentos
farmacológicos.

(C) Usar procedimentos
medicamentos.

(B)

melhorar o conhecimento do perfil de segurança
dos
medicamentos
disponíveis
para
comercialização.

(C)

avaliar
riscos
associados
ao
uso
dos
medicamentos na fase de précomercialização.

(D)

quantificar os riscos, a incidência, a gravidade de
tratamentos farmacológicos.

Questão 41.
São atribuições clínicas do farmacêutico relativas ao
cuidado à saúde, nos âmbitos individual e coletivo,
EXCETO:
(A)

Estabelecer e conduzir uma relação de cuidado
centrada no paciente.

(B)

Analisar a prescrição de medicamentos quanto
aos aspectos legais e técnicos.

(C)

Acessar e conhecer as informações constantes no
prontuário do paciente.

(D)

Realizar intervenções
parecer médico.

farmacêuticas

e

emitir

Questão 42.
É uma área da farmácia voltada à ciência e prática do
uso racional de medicamentos, na qual os farmacêuticos
prestam cuidado ao paciente, de forma a otimizar a
farmacoterapia, promover saúde e bem-estar e prevenir
doenças.
A definição apresentada refere-se à
(A)

Farmacoterapia racional.

(B)

Farmácia clínica.

(C)

Farmacoterapia preventiva.

(D)

Farmácia popular.

(D) Incorporar alertas
informatizados.

de

dupla

automáticos

checagem
nos

dos

sistemas

Questão 44.
É o tipo de prescrição na qual são preestabelecidas com
critérios de início do uso, decurso e conclusão, sendo
muito comum em quimioterapia antineoplásica e a
prescrição realizada pelo enfermeiro na Atenção
Primária à Saúde.
A definição apresentada refere-se à
(A)

Prescrição de urgência.

(B)

Prescrição baseada em protocolo.

(C)

Prescrição verbal.

(D)

Prescrição padrão com data de fechamento.

Questão 45.
Em relação ao captopril, vasodilatador usado no
tratamento da hipertensão, considere as seguintes
afirmações:
I.

bloqueia a captura de norepinefrina.

II.

inibe a enzima conversora de angiotensina.

Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

I
I
I
I

está correta e II está errada.
está errada e II está correta.
e II estão corretas.
e II estão erradas.

Questão 46.
0 Programa de Controle de Infecções Hospitalares
(PCIH) é um conjunto de ações desenvolvidas
deliberada e sistematicamente, com vistas à redução
máxima possível da incidência e da gravidade das
infecções hospitalares. Para a adequada execução do
PCIH os hospitais deverão constituir Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), órgão de
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assessoria à autoridade máxima da instituição e de
execução das ações de controle de infecção hospitalar,
cujas competências envolvem, EXCETO:

I.

As ações de farmacovigilância são importantes
para evitar a ocorrência de reações adversas em
grupos populacionais que fazem o uso de
determinado medicamento.

(A)

II.

É objetivo do profissional Farmacêutico no
Sistema de Saúde Diagnosticar doenças e
prescrever medicamentos.

(B)

(C)

(D)

realizar investigação epidemiológica de casos e
surtos, sempre que indicado, e implantar medidas
imediatas de controle.
elaborar e divulgar, regularmente, relatórios e
comunicar,
periodicamente
ao
secretário
municipal de saúde a situação do controle das
infecções hospitalares, promovendo seu amplo
debate na comunidade hospitalar.
elaborar, implementar e supervisionar a aplicação
de normas e rotinas técnico-operacionais, visando
limitar a disseminação de agentes presentes nas
infecções em curso no hospital, por meio de
medidas de precaução e de isolamento.
adequar, implementar e supervisionar a aplicação
de normas e rotinas técnico-operacionais, visando
à prevenção e ao tratamento das infecções
hospitalares.

Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

I
I
I
I

está correta e II está errada.
está errada e II está correta.
e II estão corretas.
e II estão erradas.

Questão 50.
Em relação à farmacovigilância, considere as seguintes
afirmações:
I.

Um sinal é definido como um conjunto de
notificações sobre uma possível relação de causa
entre um evento adverso e um medicamento.

É o tipo de desinfeção que elimina bactérias vegetativas,
vírus lipídicos, alguns vírus não lipídicos e alguns fungos,
e é recomendada para artigos não críticos:

II.

É importante e necessário observar características
do paciente para se elaborar um relato em
farmacovigilância.

(A)
(B)
(C)
(D)

Assinale a alternativa correta:

Questão 47.

Desinfecção de baixo-nível.
Desinfecção de alto-nível.
Esterilização manual.
Esterilização mecânica.

(A)
(B)
(C)
(D)

Questão 48.

Antibióticos

II.

Quimioterápicos

É
(São)
considerado(s)
potencialmente perigosos):

está correta e II está errada.
está errada e II está correta.
e II estão corretas.
e II estão erradas.

Questão 51.

Considere as seguintes classes de medicamentos:
I.

I
I
I
I

No contexto da farmacologia, considere as seguintes
afirmações a respeito dos inibidores de ciclooxigenase.

MPP

(medicamentos

(A) Apenas I

I.

São representantes dessa classe a dipirona e o
paracetamol.

II.

A gastrite é reação adversa comum do uso desses
fármacos.

(B) Apenas II
(C) I e II.

Assinale a alternativa correta:

(D) Nenhum dos dois.

(A)
(B)
(C)
(D)

Questão 49. X
Em relação à farmacovigilância, considere as seguintes
afirmações:
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Questão 52.
Em relação a aspectos inerentes à farmácia,
farmacotécnica e temas relacionados, considere as
seguintes afirmações:
I.

As cápsulas são formas farmacêuticas sólidas.

II.

Comprimidos
sulcados
fracionamento de doses.

são

úteis

para

Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

I
I
I
I

está correta e II está errada.
está errada e II está correta.
e II estão corretas.
e II estão erradas.

(A)
(B)
(C)
(D)

Em relação a aspectos inerentes à farmácia,
farmacotécnica e temas relacionados, considere as
seguintes afirmações:
I.

A correta estocagem de medicamento tem por
objetivo principal promover alterações físicoquímicas do produto.

II.

Para estocar medicamentos devem ser utilizadas
estantes impermeabilizadas como objetivo de
evitar proliferação de fungos.

Questão 55.
Em relação à armazenagem de medicamentos, é
considerada temperatura ambiente qualquer valor
pertencente ao intervalo
(A)

Menor do que 24ºC.

(B)

Entre 10ºC e 25ºC.

(C)

Entre 15ºC e 30ºC.

(D)

Maior do que 20ºC.

Em relação à unitarização de doses de medicamento e
ao sistema de distribuição de medicamentos por dose
unitária (SDMDU), considere as seguintes afirmações:
I.

O custo com a implantação do referido sistema é
compensado pela diminuição do consumo de
medicamentos e do tempo que a enfermagem
dedica às tarefas relacionadas aos medicamentos.

II.

O referido sistema promove redução de erros de
medicação, tornando a farmacoterapia menos
insegura, além de reduzir recursos humanos na
farmácia.

Assinale a alternativa correta:
I
I
I
I

Assinale a alternativa correta:

está correta e II está errada.
está errada e II está correta.
e II estão corretas.
e II estão erradas.

(A)
(B)
(C)
(D)

Questão 54.
Em relação a aspectos inerentes à farmácia,
farmacotécnica e temas relacionados, considere as
seguintes afirmações:
I.

Para
administração
de
um
medicamento
termolábil, o paciente deve aquecê-lo antes do
uso.

II.

Um medicamento fotossensível não pode ser
exposto à luz.

Assinale a alternativa correta:

está correta e II está errada.
está errada e II está correta.
e II estão corretas.
e II estão erradas.

Questão 56.

Questão 53.

(A)
(B)
(C)
(D)

I
I
I
I

I
I
I
I

está correta e II está errada.
está errada e II está correta.
e II estão corretas.
e II estão erradas.

Questão 57. X
Considere os seguintes medicamentos:
I.

Ciprofibrato.

II.

Colestiramina.

Apresenta(m) capacidade impedir a recirculação enterohepática dos sais biliares:
(A)

Apenas I.

(B)

Apenas II.

(C)

I e II.

(D)

Nenhum dos dois.

Página 10 de 11

Processo Seletivo 01/2019
Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital Metropolitano Odilon Behrens
Belo Horizonte - MG

Questão 58.
Considere os seguintes medicamentos:
I.

Benzoato de Alogliptina

II.

Maleato de Rosiglitazona

Apresenta(m) medicamento(s) usado(s) no tratamento
do do diabetes melittus:
(A)

Apenas I.

(B)

Apenas II.

(C)

I e II.

(D)

Nenhum dos dois.

Questão 59.
Em relação às recomendações da ANVISA (RDC Nº 87,
de 21/11/2008), considere as seguintes afirmações:
I.

A prescrição ou indicação, quando realizada pelo
farmacêutico responsável, deve obedecer aos
critérios éticos e legais previstos.

II.

Na falta de indicação na prescrição sobre a
duração do tratamento, o farmacêutico só poderá
efetuar a repetição da receita após confirmação
expressa do profissional prescritor.

Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

I
I
I
I

está correta e II está errada.
está errada e II está correta.
e II estão corretas.
e II estão erradas.

Questão 60.
Em relação às recomendações da ANVISA (RDC Nº 87,
de 21/11/2008), considere as seguintes afirmações:
I.

Os seguintes ensaios devem ser realizados para
as preparações líquidas não estéreis: descrição,
aspecto, caracteres organolépticos, peso médio
de acordo com a Farmacopeia Brasileira.

II.

As
análises
das
fórmulas
devem,
obrigatoriamente, ser realizadas em laboratórios
terceirizados,
preferencialmente
da
Rede
Brasileira de Laboratórios em Saúde.

Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

I
I
I
I

está correta e II está errada.
está errada e II está correta.
e II estão corretas.
e II estão erradas.
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