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QUESTÕES GERAIS 
 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

1) As Redes de Atenção à Saúde apresentam três elementos constitutivos. Quais são estes? 

a) Modelos de saúde, assistência farmacêutica e sistema de governança; 
b) Sistema de governança, população e planos de saúde; 
c) A população, a estrutura operacional e os modelos de atenção à saúde; 
d) Sistema de apoio diagnóstico, estrutura operacional e modelos de atenção à saúde; 
e) População, sistemas logísticos e sistema de governança. 

 
2) A estrutura operacional das Redes de Atenção à Saúde possui cinco componentes, EXCETO: 

a) População; 
b) Os pontos de atenção à saúde secundários e terciários; 
c) Os sistemas de apoio (sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico, sistemas de assistência farmacêutica, 

sistemas de teleassistência e sistemas de informação em saúde); 
d) Os sistemas logísticos (registro eletrônico em saúde, sistemas de acesso regulado à atenção e sistemas de 

transporte em saúde); 
e) O sistema de governança das Redes de Atenção à Saúde. 

 
3) São sistemas lógicos que organizam o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde, articulando, de forma 

singular, as relações entre os componentes da rede e as intervenções sanitárias, definidos em razão da visão 
prevalecente da saúde, das situações demográfica e epidemiológica e dos determinantes sociais da saúde, 
vigentes em determinado tempo e em de terminada sociedade. Este conceito refere-se à: 

a) Diagnóstico situacional; 
b) Planos de saúde; 
c) Territórios de saúde; 
d) Modelos de atenção à saúde; 
e) Estrutura operacional. 

 
4) Para a construção social da Atenção Primária à Saúde, é utilizado, entre outros, o modelo de Donabedian. 

Considerando este modelo, é INCORRETO afirmar: 

a) O processo resulta da combinação dos recursos estruturais para desenvolver ações de atenção à saúde que 
envolvem a relação entre profissionais de saúde e pessoas usuárias dos sistemas de atenção à saúde; 

b) A estrutura é constituída apenas pelos recursos físicos, materiais e financeiros, considerados em sua 
dimensão quantitativa; 

c) Os processos desenvolvidos por profissionais de saúde e ofertados às pessoas usuárias poderão produzir 
resultados sanitários avaliados quantitativa e qualitativamente e resultados econômicos; 

d) Este modelo foi desenvolvido para dar sustentação à avaliação da qualidade em saúde calcado na tríade 
estrutura, processos e resultados; 

e) A estrutura corresponde aos atributos materiais e organizacionais, relativamente estáveis, bem como os 
recursos humanos e financeiros disponíveis nas unidades prestadoras de serviços. 

 
5) Analise as afirmações abaixo.   

I. A Longitudinalidade é definida pela existência de uma fonte continuada de atenção, assim como sua 
utilização ao longo do tempo;  

II. O Primeiro Acesso pressupõe maior proximidade entre profissional/serviço de saúde e usuário e a 
construção de vínculo mais sólido entre ambos;  

III. A Integralidade é definida pelo leque de serviços disponíveis e prestados pelo serviço de Atenção Básica, ou 
seja, ações que o serviço de saúde deve oferecer para que os usuários recebam atenção integral, tanto do 
caráter biopsicossocial, do processo saúde-doença, como ações de promoção, de prevenção, de cura e de 
reabilitação. 

Marque a opção CORRETA: 

a) Apenas a afirmativa III está incorreta; 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas;  
c) Apenas a afirmativa II está incorreta; 
d) As afirmativas I e II estão incorretas; 
e)  As afirmativas I, II e III estão corretas. 
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6) O Brasil, apesar de ser o segundo maior produtor e o maior exportador mundial de tabaco, tem conseguido 
desenvolver ações importantes para o controle do tabagismo. Todas essas ações refletem na queda contínua da 
prevalência de tabagismo no País nas últimas décadas, conferindo ao Brasil o reconhecimento enquanto uma 
liderança internacional no controle do tabaco. Entre essas ações destacam-se, EXCETO: 

a) A descentralização do Programa Nacional de Controle do Tabagismo, oferecendo tratamento para o fumante que 
deseja parar de fumar, com ênfase na Atenção Básica (AB); 

b) A proibição das propagandas de cigarro, exceto nos pontos de venda;  
c) A colocação de gravuras nas embalagens de cigarro, mostrando os efeitos danosos do tabaco;  
d) A criação de ambientes 100% livres de fumaça; 
e) Permissão para a comercialização dos cigarros de baixo teor de nicotina, liberando as expressões light e mild nas 

embalagens.  
 

7) Com o advento da Transição Epidemiológica, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) tornaram-se 
progressivamente mais prevalentes ao longo do último século, e representam hoje a maior carga de doença no Brasil 
e no mundo.  
Baseado nesta afirmação, é INCORRETO afirmar: 

a) No Brasil, as estatísticas ainda não são alarmantes. Em 2007, 23% das mortes foram ocasionadas em decorrência 
das doenças crônicas não transmissíveis, sendo 20% por diabetes, 16% por neoplasias e 5% por doenças do 
aparelho circulatório; 

b) Os principais integrantes do grupo das doenças crônicas não transmissíveis são as doenças cardiovasculares, 
doenças respiratórias crônicas, as neoplasias e o diabetes mellitus; 

c) Em 2008, as DCNT representaram 63% de todas as causas de morte no mundo, sendo que 80% dessas mortes 
ocorrerem em países de renda baixa e média; 

d) Os principais fatores de risco preveníveis para o desenvolvimento das DCNT são o tabagismo, o consumo 
excessivo de bebidas alcoólicas, as dietas inadequadas e a inatividade física; 

e) Dentre principais fatores de risco preveníveis para o desenvolvimento das DCNT, sobressai-se o tabagismo que, 
relaciona-se não somente com as doenças cardiovasculares, o diabetes e as neoplasias, mas também com as 
doenças respiratórias crônicas. 

 
8) O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto das ações e de serviços de saúde sob gestão pública. Está 

organizado em redes regionalizadas e hierarquizadas e atua em todo o território nacional, com direção única em 
cada esfera de governo. Sobre o SUS, pode-se afirmar, EXCETO: 

a) A Lei n. 8.080/90 determina que, a direção do SUS deve ser única, de acordo com o inciso I do artigo 198 da 
Constituição Federal, sendo exercida, em cada esfera de governo, pelos seguintes órgãos: I. no âmbito da União, 
pelo Ministério da Saúde; II. no âmbito dos estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou 
órgão equivalente; III. no âmbito dos municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; 

b) A Constituição brasileira estabelece que a saúde é um dever do Estado, entendendo-se o Estado não apenas como 
o governo federal, mas como poder público, abrangendo a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios; 

c) O artigo 204 da Constituição Federal de 1988 cita que “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”; 

d) Em 1988, concluiu-se o processo constituinte e foi promulgada a oitava Constituição do Brasil. A chamada 
“Constituição Cidadã” foi um marco fundamental na redefinição das prioridades da política do Estado na área da 
saúde pública; 

e) O SUS faz parte das ações definidas na Constituição como sendo de “relevância pública”, sendo atribuído ao poder 
público a sua regulamentação, a fiscalização e o controle das ações e dos serviços de saúde. 

 
9) A Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único 

de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde, entre outras 
providências. É CORRETO afirmar: 

a) O Conselho de Saúde, em caráter provisório e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do 
governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde; 

b) Institui em cada esfera de governo as seguintes instâncias colegiadas de participação da sociedade: a Conferência 
de Saúde, o Conselho de Saúde, Comissões Intergestoras Bipartites e Tripartites; 

c) Os Conselhos de Saúde buscam participar da discussão das políticas de saúde, tendo uma atuação dependente do 
governo; 

d) Nesta lei ficou estabelecido que a Conferência Nacional de Saúde (CNS) fosse realizada a cada quatro anos, “com a 
representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a 
formulação de políticas de saúde; 

e) As Conferências de Saúde se realizam em um processo ascendente, iniciado pela Conferência Estadual de Saúde 
em cada estado e culminando em uma Conferência Nacional de Saúde. 
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10) O processo de implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) foi orientado pelas Normas Operacionais do SUS, 
instituídas por meio de portarias ministeriais. Sobre estas normas, é INCORRETO afirmar: 

a) Uma vez que o instrumento que formalizava estas normas era uma portaria do Ministério da Saúde, o seu 
conteúdo não necessitava de negociação entre o Ministério da Saúde e representantes do Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde (CONASS) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems); 

b) As Normas Operacionais Básicas foram instrumentos utilizados para a definição de estratégias e 
movimentos tático-operacionais que reorientavam a operacionalidade do Sistema Único de Saúde, a partir 
da avaliação periódica de sua implantação e desempenho; 

c) Desde o início do processo de implantação do SUS, foram publicadas as seguintes Normas Operacionais 
Básicas: NOB-SUS 01/91, NOB-SUS 01/92, NOB-SUS 01/93 e NOB-SUS 01/96; 

d) Em 2001, foi publicada a primeira Norma Operacional da Assistência a Saúde (NOAS-SUS 01/01), que foi 
revista e publicada em 2002, como Norma Operacional da Assistência à Saúde 2002 (NOAS-SUS 01/02); 

e) Tais normas definiram as competências de cada esfera de governo e as condições necessárias para que 
estados e municípios pudessem assumir as novas atribuições no processo de implantação do SUS. 

 
11) São diretrizes para a Educação na Saúde definidas no Pacto pela Saúde, EXCETO: 

a) Considerar a Educação Permanente parte essencial de uma política de formação e desenvolvimento dos 
trabalhadores para a qualificação do SUS e que comporta a adoção de diferentes metodologias e técnicas de 
ensino-aprendizagem inovadoras, entre outras coisas; 

b) Assumir o compromisso de discutir e avaliar os processos e desdobramentos da implementação da Política 
Nacional de Educação Permanente para ajustes necessários, porém sem realizar as atualizações conforme as 
experiências de implementação e excluindo os municípios e estados nesse processo; 

c) Considerar a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde uma estratégia do SUS para a formação e 
o desenvolvimento de trabalhadores para o setor, tendo como orientação os princípios da educação 
permanente; 

d) Centrar o planejamento, programação e acompanhamento das atividades educativas e consequentes 
alocações de recursos na lógica de fortalecimento e qualificação do SUS e atendimento das necessidades 
sociais em saúde; 

e) Considerar que a proposição de ações para formação e desenvolvimento dos profissionais de saúde para 
atender as necessidades do SUS deve ser produto de cooperação técnica, articulação e diálogo entre os 
gestores das três esferas de governo, as instituições de ensino, os serviços e controle social e podem 
contemplar ações no campo da formação e do trabalho. 

 
12) O Sistema Único de Saúde (SUS) está assentado em diretrizes organizativas e princípios doutrinários. São 

princípios doutrinários do SUS: 

a) Universalidade, Descentralização e Equidade; 
b) Universalidade, Integralidade e Equidade; 
c) Universalidade, Integralidade e Hierarquização; 
d) Descentralização, Regionalização e Hierarquização; 
e) Universalidade, Participação comunitária e Equidade. 

 
13) O SUS tem como objetivo principal formular e implementar a política nacional de saúde destinada a promover, 

dentre outros, condições de vida saudável. A atuação do sistema abrange um conjunto de serviços e ações, 
EXCETO: 

a) Formulação e execução da política de sangue e seus derivados, e a coordenação das redes de hemocentros; 
b) Assistência que integra a atenção básica, a atenção especializada ambulatorial e a atenção hospitalar em seus 

vários níveis de complexidade; 
c) Vigilância em saúde, sanitária e epidemiológica, excluindo a vigilância nutricional e dos ambientes de 

trabalho; 
d) Regulação da formação dos profissionais de saúde; 
e) Definição e implementação de políticas de Ciência e Tecnologia para o setor saúde. 

 
14) O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas institucionais do SUS pactuado entre as três esferas de gestão 

com ênfase nas necessidades da população e que implica no exercício simultâneo de definição de prioridades 
articuladas e integradas nos três componentes, que são: 

a) Pacto em Defesa do SUS, Pacto pela Vida e Pacto pela Saúde da Pessoa Idosa; 
b) Pacto pela Vida, Pacto de Gestão do SUS e Pacto pelo Financiamento do SUS; 
c) Pacto pela Gestão do SUS, Pacto pela Vida e Pacto pela Redução da Mortalidade Materna e Infantil; 
d) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS; 
e) Pacto em Defesa do SUS, Pacto pela Vida e Pacto pela Participação e Controle Social. 
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15) O campo da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) contempla sistemas médicos 
complexos e recursos terapêuticos, os quais são também denominados pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) de medicina tradicional e complementar/alternativa.  É INCORRETO afirmar: 

a) A partir da década de 1980, alguns estados e municípios brasileiros começaram a oferecer o atendimento 
homeopático como especialidade médica aos usuários dos serviços públicos de saúde, porém como 
iniciativas isoladas e, às vezes, descontinuadas, por falta de uma política nacional; 

b) Os sistemas médicos e recursos terapêuticos envolvem abordagens que buscam estimular os mecanismos 
naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, com 
ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com 
o meio ambiente e a sociedade; 

c) No final da década de 1970, a Organização Mundial da Saúde criou o Programa de Medicina Tradicional, 
objetivando a formulação de políticas na área; 

d) A construção da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC) iniciou a partir 
do atendimento das diretrizes e recomendações de várias conferências nacionais de saúde e das 
recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS); 

e) No Brasil, a legitimação e a institucionalização dessas abordagens de atenção à saúde se iniciaram a partir 
dos anos 2000, principalmente, após a criação do SUS. 

 
16) Conjunto de diversos procedimentos terapêuticos aplicados com base nos conceitos da Medicina Tradicional 

Chinesa que permitem o estímulo preciso de locais anatômicos na pele, por meio da inserção de finas agulhas 
metálicas para proteção, restauração e promoção de saúde. 

O texto acima se refere a qual prática terapêutica? 

a) Ventosa; 
b) Acupuntura; 
c) Zonas neurorreativas de acupuntura; 
d) Moxabustão; 
e) Chi gong, 

 
17) Sua principal função é organizar os dados referentes à família e seus processos relacionais, permitindo 

visualização rápida e abrangente da organização familiar e suas principais características, além de possibilitar a 
análise da estrutura da família, sua composição, problemas de saúde, situações de risco e padrões de 
vulnerabilidade. Trata-se de: 

a) Genograma; 
b) Ecomapa; 
c) Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica; 
d) Heredograma; 
e) Caso Clínico, 

 
ÉTICA E BIOÉTICA 
 

18) Com o surgimento da Bioética, na década de 70, era necessário estabelecer uma metodologia para analisar os 
casos concretos e os problemas éticos que emergiam da prática da assistência à saúde. Em 1979, os norte 
americanos Tom L. Beauchamp e James F. Childress publicam um livro chamado “Principles of Biomedical 
Ethics”, onde expõem uma teoria, fundamentada em quatro princípios básicos, que são:  

a) Autonomia, Não-Maleficência, liberdade, Beneficência; 
b) Não-Maleficência, Beneficência, Justiça, benignidade; 
c) Benignidade, Não-Maleficência, Justiça e Autonomia; 
d) Respeito à Autonomia, Não-Maleficência, Beneficência, Justiça;  
e) Beneficência, Não-Maleficência, liberdade, benignidade. 

 
19) A Resolução CNS/MS nº444/12, em sua essência considera o respeito pela dignidade humana e pela especial 

proteção devida aos participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos bem como o 
desenvolvimento e o engajamento ético, que é inerente ao desenvolvimento científico e tecnológico. Neste 
sentido, os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos deverão atender a esta Resolução. Dos termos e 
definições, julgue as afirmações abaixo em VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F). 

( ) Benefícios da Pesquisa – proveito direto ou indireto, imediato ou posterior, auferido exclusivamente ao 
participante; 
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( ) Achados da pesquisa - fatos ou informações encontradas pelo pesquisador no decorrer da pesquisa e que 

sejam considerados de relevância para os participantes ou comunidades participantes; 

( ) Consentimento Livre e Esclarecido - anuência do participante da pesquisa e/ou de seu representante 

legal, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação ou intimidação, após 

esclarecimento completo e pormenorizado sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, 

benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar; 

( ) Protocolo de pesquisa - conjunto de documentos contemplando a descrição da pesquisa em seus 

aspectos fundamentais e as informações relativas ao participante da pesquisa, à qualificação dos 

pesquisadores e a todas as instâncias responsáveis; 

( ) Dano associado ou decorrente da pesquisa - agravo imediato ou posterior, direto ou indireto, ao 

indivíduo ou à coletividade, decorrente da pesquisa. 

Marque a sequência correta: 

a) F, V, V, V, V; 

b) F, V, V, V, F; 

c) V, V, V, F, V; 

d) V, F, V, V, F; 

e) V, F, F, F, V. 

 

20) O termo "Bioética" surgiu na década de 1970 e tinha por objetivo deslocar a discussão acerca dos novos 

problemas impostos pelo desenvolvimento tecnológico, de um viés mais tecnicista para um caminho mais 

pautado pelo humanismo, superando a dicotomia entre os fatos explicáveis pela ciência e os valores da ética. O 

termo foi mencionado pela primeira vez em 1971, no livro “Bioética: Ponte para o Futuro", do biólogo e 

oncologista americano Van R. Potter. Neste sentido, a preocupação em debater questões geradoras de conflitos 

éticos, no âmbito assistencial, direcionada ao ser humano especialmente em fase de terminalidade. Destacam-se 

situações em particular, acerca da eutanásia, distanásia e ortotanásia e a ética. Considerando os aspectos 

conceituais analise as afirmativas abaixo:  

I. A Ortotanásia é a morte com abreviação do processo de morrer, de pacientes reconhecidamente incuráveis 

observados os devidos cuidados; 

II. Ética é parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam 

ou orientam o comportamento humano, refletindo a respeito da essência das normas, valores, prescrições e 

exortações presentes em qualquer realidade social; 

III. A distanásia, comumente chamada de morte com sofrimento, defende que devem ser utilizadas todas as 

possibilidades para prolongar a vida de um ser humano; 

IV. A eutanásia ativa ou passiva é a prática, direta ou indireta, pela qual se abrevia a vida de um enfermo 

reconhecidamente incurável; 

V. A mistanásia é o sério fenômeno da “maldade humana" onde o mau atendimento e a negligência podem levar 

à morte. Condições precárias, desprovidas dos cuidados de saúde causam a morte antes do tempo. 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) Apenas as opções II, IV e V são corretas; 

b) A opção IV é incorreta; 

c) As opções I e II são incorretas; 

d) Apenas as opções I, II e IV são corretas; 

e) As opções II, III, IV e V são corretas. 
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QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 
 

21) De acordo com a Lei Nº 8.666 que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, é 

dispensável o processo de licitação em algumas situações. Assinale a alternativa INCORRETA para dispensa de 

licitação: 

a) Quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no 

mercado nacional; 

b) Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem; 

c) Quando as propostas apresentadas forem compatíveis com as fixadas pelos órgãos oficiais competentes; 

d) Nas situações de emergência ou de calamidade pública; 

e) Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o 

abastecimento. 

 

22) A escolha da via de administração de fármacos é uma decisão importante no sentido de promover a sua 

liberação em quantidade adequada no organismo, visando efeito terapêutico durante o tempo desejado.  

Baseado no exposto, podemos afirmar que:  

a) A via retal é utilizada para obtenção de efeito local ou sistêmico, porém sua absorção pode ser variável em 

função da presença de resíduo de matéria fecal; 

b) A absorção dos princípios ativos de comprimidos sublinguais ocorre através da face superior da língua da 

mucosa bucal; 

c) As características anatômicas e fisiológicas da região nasal podem limitar o uso da via nasal e pulmonar; 

d) Os medicamentos destinados à administração intravenosa ou intramuscular devem ser isotônicas a fim de 

evitar hemólise ou plasmólise; 

e) A via parenteral apresenta como principal vantagem o efeito imediato do princípio ativo evitando inativação 

pelo ataque das enzimas digestivas. 

 

23) Nas situações de indisponibilidade no mercado de medicamentos na forma líquida, comprimidos ou drágeas 

podem ser triturados a um pó fino para serem administrados por cateteres de nutrição enteral. Sobre a 

modificação das formas farmacêuticas é CORRETO afirmar: 

 

a) As formulações líquidas extemporâneas só podem ser manipuladas a partir da matéria prima do fármaco; 

b) A trituração dos comprimidos sublinguais não afeta a eficácia quando administrado em 15-30mL; 

c) Os medicamentos sólidos não podem ser utilizados para preparar as formulações líquidas extemporâneas; 

d) Medicamentos parenterais para uso intravenoso ou intramuscular podem ser diluídos em solventes ou suco 

adequado; 

e) As cápsulas gelatinosas e duras não podem ser administradas pelos cateteres enterais. 

 

24) A Portaria Nº 529, de 1º de abril de 2013, constitui o Programa Nacional de Segurança do Paciente cujas 

diretrizes e princípios englobam a gestão de riscos. Assinale a alternativa que define Gestão de Risco. 

a) É a redução, a um mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde; 

b) É o evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário ao paciente; 

c) Instância de serviço de saúde criada para promover a apoiar a implementação de ações voltadas à segurança 

do paciente; 

d) Totalidade de ações sistemáticas necessárias para garantir que os serviços prestados estejam dentro dos 

padrões de qualidade da ISSO; 

e) É a aplicação sistêmica e contínua de iniciativas, procedimentos, condutas e recursos na avaliação e controle 

de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio 

ambiente e a imagem institucional. 
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25) Os eventos ou circunstâncias que poderiam ter resultado, ou resultaram, em dano desnecessário à saúde devem 

ser monitorados pelo Núcleo de Segurança do Paciente. Assinale a alternativa CORRETA sobre a notificação 

destes incidentes e eventos adversos. 

a) Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 48 (quarenta e oito) horas a 

partir do ocorrido; 

b) A notificação dos eventos adversos deve ser realizada mensalmente até o 15º (décimo quinto) dia útil do 

mês subsequente ao mês de vigilância por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela ANVISA; 

c) O Núcleo de Segurança do Paciente deve monitorar os dados sobre eventos adversos notificados pelos 

serviços de saúde; 

d) A Vigilância Sanitária Estadual deve divulgar relatório anual sobre eventos adversos com a análise das 

notificações realizadas pelos serviços de saúde; 

e) A Vigilância Sanitária Municipal deve acompanhar, junto às vigilâncias sanitárias distrital e estadual, as 

investigações sobre os eventos adversos que evoluíram para óbito.   

 

26) A implantação de um sistema racional de distribuição de medicamentos e de produtos de saúde deve ser 

priorizada pelo farmacêutico, de forma a garantir a segurança do paciente. Neste contexto, a avaliação 

farmacêutica das prescrições deve priorizar aquelas que contenham: 

a) Medicamentos pertencentes à Portaria Nº 344; 

b) Antimicrobianos e medicamentos potencialmente perigosos; 

c) Medicamentos injetáveis e antimicrobianos; 

d) Antineoplásicos e radiofármacos; 

e) Antimicrobianos e antineoplásicos. 

 

27) A avaliação farmacêutica das prescrições deve ser realizada antes do início da dispensação e manipulação. São 

critérios a serem observados na avaliação farmacêutica, EXCETO: 

a) Concentração, bioequivalência e nome comercial; 

b) Concentração e viabilidade; 

c) Compatibilidade físico-química e farmacológica; 

d) Dose, dosagem, forma farmacêutica e via de administração; 

e) Forma farmacêutica, via e horários de administração. 

 

28) O preparo de nutrição parenteral corresponde a um conjunto de operações que compreendem: 

a) Avaliação farmacêutica, manipulação, controle de qualidade, conservação, orientações para o transporte e 

monitoramento do uso; 

b) Avaliação farmacêutica, manipulação, administração e monitoramento do uso; 

c) Avaliação farmacotécnica, prescrição, manipulação, controle de qualidade e monitoramento do uso; 

d) Avaliação farmacêutica, análise nutricional, manipulação e monitoramento do uso; 

e) Avaliação farmacotécnica, análise nutricional, manipulação e administração. 

 

29) O cuidado ao paciente objetiva contribuir para a promoção da atenção integral à saúde, à humanização do 

cuidado e à efetividade da intervenção terapêutica, além de promover o uso seguro e racional de medicamentos. 

São atribuições do farmacêutico no cuidado ao paciente, EXCETO: 

a) Registrar as informações relevantes para a tomada de decisão da equipe multiprofissional, bem como 

sugestões de conduta no manejo da farmacoterapia; 

b) Retroalimentar os demais membros da equipe de saúde com informações que subsidiem as condutas; 

c) Ter acesso ao paciente e seus familiares, ao prontuário, resultados de exames e demais informações, 

incluindo o diálogo com a equipe que assiste o paciente; 

d) Elaborar a relação de medicamentos padronizados; 

e) Registrar as sugestões de conduta baseadas na legislação vigente e em recomendações de entidades 

científicas, colocando assinatura nas anotações. 
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30) A licitação se destina a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta 

mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e será julgada de 

acordo com os seguintes princípios básicos: 

a) Publicidade, improbidade administrativa e julgamento do objeto; 

b) Promoção do desenvolvimento nacional sustentável, legalidade e improbidade administrativa; 

c) Vinculação ao instrumento convocatório, legalidade e subjetividade; 

d) Isonomia, legalidade e instrumento convocatório; 

e) Legalidade, impessoalidade, moralidade e desigualdade. 

 

31) A aquisição de medicamentos em instituições públicas deverá atender os seguintes critérios: 

 

a) O registro de preço é precedido de uma pesquisa de mercado regional para atender as peculiaridades de 

cada região; 

b) Ser processada através do Sistema de Registro de Preço cuja validade deve ser superior a 1 (um) ano; 

c) Adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento; 

d) Os preços registrados serão publicados anualmente, para orientação da administração, na imprensa oficial; 

e) O Sistema de Registro de Preço é regulamentado pela instituição responsável pelo processo aquisitivo. 
 

32) As nutrições parenterais são preparações estéreis e apirogênicas preparadas pelo farmacêutico em ambiente de 
acesso restrito e rigoroso controle de qualidade. Assinale a alternativa que relaciona critérios importantes a 
serem considerados durante o processo de preparo das nutrições parenterais: 

a) Concentração dos componentes, transporte adequado, administração das nutrições e estrutura física 
adequada com capela de fluxo laminar do tipo vertical classe 100; 

b) Análise das incompatibilidades físico-químicas dos componentes prescritos, controle e assepsia na fase de 
manipulação e estrutura física adequada com capela de fluxo laminar do tipo horizontal classe 100.000; 

c) Análise das incompatibilidades físico-químicas dos componentes prescritos, ordem de adição dos eletrólitos 
controle, assepsia na manipulação e estrutura física adequada com capela de fluxo laminar do tipo horizontal 
classe 100; 

d) PH, temperatura, concentração, qualidade na administração, velocidade de infusão das nutrições parenterais 
e estrutura física adequada com capela de fluxo laminar horizontal ou vertical classe 10.000; 

e) Técnicas validadas, análise das incompatibilidades físico-químicas dos componentes prescritos e estrutura 
física adequada com capela de fluxo laminar do tipo horizontal classe 100.000. 
 

33) A Zidovudina (AZT) foi o primeiro fármaco a ser introduzido para tratamento de infecções pelo Vírus da 
Imunodeficiência Humana (HIV) e continua sendo importante. O referido fármaco pertence à qual classe dos 
antirretrovirais? 

a) Inibidores da integrasse de transferência de filamento; 
b) Inibidores da transcriptase reversa não análogos a nucleosideos e nucleotídeos;   
c) Inibidores da integrasse; 
d) Inibidores da protease; 
e) Inibidores da transcritase reversa análogos a nucleosideos e nucleotídeos. 

 
34) A área física destinada ao preparo de antineoplásicos deve ser bem planejada buscando atender as 

características do hospital e proporcionar segurança ao manipulador. Desta forma, podemos afirmar que são 
cuidados importantes na segurança dos trabalhadores envolvidos no preparo de antineoplásicos: 

a) Os resíduos gerados durante a manipulação devem ser armazenados em cestos resistentes juntamente com 
os demais materiais gerados na farmácia; 

b) A bancada deve ser coberta com um campo de algodão estéril; 
c) É obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual como: luvas cirúrgicas, macacão de tecido, 

capuz, botas, óculos panorâmicos de proteção e máscara descartável; 
d) A área deve conter a Câmara de Segurança Biológica classe II tipo B1 e bancadas onde serão colocados os 

materiais necessários à atividade de manipulação; 
e) Evitar a movimentação excessiva das mãos e o excesso de materiais no espaço destinado à manipulação, pois 

gera um ambiente de ventilação instável. 
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35) Os aminoglicosídeos são antibióticos usados principalmente no tratamento de pacientes com infecções graves 
causadas por bactérias gram-negativas aeróbias. Devido eficácia comprovada e extensa experiência de emprego 
são amplamente utilizados. Entretanto, podem apresentar os seguintes efeitos adversos: 

a) Ototoxicidade vestibular e nefrotoxicidade; 
b) Escurecimento dos dentes e hepatotoxicidade; 
c) Hepatotoxicidade e nefrotoxicidade; 
d) Rush cutâneo e aparecimento de manchas brancas nos dentes; 
e) Náuseas, vômitos e aparecimento de manchas brancas nos dentes. 

 
36) A maioria dos pacientes com artrite reumatoide é controlada com agentes anti-inflamatórios associados a 

corticosteroides. Dos agentes anti-inflamatórios listados abaixo, assinale o medicamento que atua na inibição 
da síntese de DNA e da reprodução celular. 

a) Nimesulida; 
b) Ciclosporina; 
c) Ciclofosfamida; 
d) Metotrexato; 
e) Tenoxicam. 

 
37) “Um agente macrolídeo administrado pela via oral, que se decompõe no estômago em dois metabólitos inativos, 

um dos quais pode ser responsável pela irritação gastrintestinal causando vômito e diarreia. Estes efeitos 
adversos resultam em seu efeito pró-cinético.” 
A afirmativa acima se refere a qual medicamento? 

a) Clindamicina; 
b) Eritromicina; 
c) Amoxicilina; 
d) Amoxicilina associado a clavulanato; 
e) Claritromicina. 

 
38) O paciente é admitido na Unidade de Terapia Intensiva apresentando miose, bradipnéia, hipotensão, 

hipotermia, convulsões e coma. Após estabilização inicial do paciente, tenta-se identificar o agente causador 
para realizar tratamento específico. Assinale a alternativa que identifica o agente causador. 

a) Cocaína; 
b) Salicilatos; 
c) Álcool; 
d) Anticolinérgicos; 
e) Opióides. 

 
39) Os erros de medicação na dispensação e administração são responsáveis por algumas intoxicações agudas, que 

merecem atenção quanto a gravidade de quadro clínico ou aspectos fisiopatológicos. Marque a opção CORRETA 
que relaciona o agente causador e o antídoto correspondente. 

a) Ferro e N-acetilcisteína; 
b) Morfina e atropina; 
c) Isoniazida e piridoxina; 
d) Ferro e azul de metileno; 
e) Paracetamol e atropina. 

 
40) A Resolução Nº 596 dispõe sobre o Código de Ética Farmacêutica, o Código de Processo Ético estabelece as 

infrações e as regras de aplicação das sanções disciplinares. Baseado na legislação vigente, marque a alternativa 
que NÃO consiste em uma proibição ao farmacêutico. 

a) Dispensar medicamentos para uso diverso da indicação para a qual foi licenciado, salvo quando baseado em 
evidência ou mediante entendimento formal com o prescritor; 

b) Intitular-se responsável técnico por qualquer estabelecimento sem a autorização prévia do Conselho 
Regional de Farmácia;  

c) Aceitar remuneração abaixo do estabelecido como o piso salarial oriundo de acordo, convenção coletiva; 
d) Dispensar ou permitir que sejam dispensados medicamentos para uso diverso da indicação para a qual foi 

licenciado; 
e) Exercer a profissão em estabelecimento não registrado ou cadastrado na Junta Comercial e na Secretaria de 

Fazenda da localidade de seu funcionamento. 
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41) Assinale a afirmativa que relaciona CORRETAMENTE o mecanismo de produção das reações adversas. 

a) Idiossincrasias são as reações nocivas que ocorrem devido um polimorfismo genético; 
b) Hipersensibilidade alérgica ocorre após uma sensibilização prévia e a mediação de algum mecanismo 

genético; 
c) Tolerância é o fenômeno tardio que ocorre após a administração repetida em dose elevada do medicamento;  
d) Efeitos secundários são os derivados da ação farmacológica principal do medicamento, como consequência 

do efeito desejado; 
e) Efeitos colaterais são os não derivados da própria ação farmacológica do medicamento. 

 
42) Paciente gestante de 32 semanas apresentando edema de membros inferiores, aferição de pressão arterial 

160/110 e dor epigástrica. Foram prescritos 4 g de sulfato de magnésio 50% diluído em soro glicosado 5%. A 
solução deve ser administrada via intravenosa, em bomba de infusão por 10 minutos. Quantas ampolas de 
sulfato de magnésio serão necessárias para dispensar nesta prescrição? 

a) 8 ampolas de 10mL; 
b) 2 ampolas de 10mL; 
c) 10 ampolas de 10mL; 
d) 1 ampola de 10mL; 
e) 5 ampolas de 10mL. 

 
43) A Dose Diária Definida (DDD) é um método de avaliação científico válido no controle de infecção hospitalar. 

Sobre a DDD é CORRETO afirmar: 

a) É expressa na forma de peso da substância ativa em gramas ou miligramas; 
b) Representa a dose diária média de antibióticos prescrita por clínica; 
c) Representa a dose diária média de cada fármaco ingerido na indicação principal para idosos; 
d) É baseada na indicação principal para adultos, podendo certos fármacos ser usados em crianças; 
e) Representa a dose diária média de cada fármaco na indicação principal para crianças. 

 
44) As interações medicamentosas benéficas ou desejáveis têm por objetivo reduzir reações medicamentosas, 

incrementar a eficácia ou tratar doenças concomitantes. Assinale a alternativa que apresenta uma interação 
benéfica relativa ao processo de absorção. 

a) Fenitoína e omeprazol; 
b) Didanosina e antiácidos; 
c) Rifampicina e cetoconazol; 
d) Isoflurano e tubocurarina; 
e) Varfariana e rifampicina. 

 
45) Considerando que o fármaco X possui uma média de consumo de 200 ampolas, tempo de abastecimento de 15 

dias e estoque de segurança de 33 ampolas, assinale a alternativa que indica o Ponto de Ressuprimento para 
garantir a continuidade do atendimento sem problemas de desabastecimento. 

a) 150 ampolas; 
b) 133 ampolas; 
c) 250 ampolas; 
d) 350 ampolas; 
e) 100 ampolas. 

 
46) A Portaria Nº 344 aprovou o regulamento técnico sobre o controle de substâncias e medicamentos sujeitos a 

controle especial. Apesar de ter sido publicada em 1998, frequentemente são realizadas atualizações, como a 
realizada pela Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 103/2016 que exclui a seguinte substância do Anexo I: 

a) Talidomida; 
b) Cloreto de metileno/diclorometano; 
c) Antirretrovirais; 
d) Sibutramina; 
e) Oseltamivir. 
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47) São os fatores responsáveis pela diminuição da absorção dos fármacos, EXCETO: 

a) Condições fisiopatológicas do paciente; 
b) Grau de motilidade intestinal; 
c) Processos metabólicos envolvidos durante a filtração glomerular; 
d) Fatores da formulação e farmacotécnicos; 
e) Processos metabólicos envolvidos durante o trânsito intestinal e hepático. 

 
48) Para a distribuição destes medicamentos o hospital deve adotar impresso próprio do hospital, que os mesmos 

sejam distribuídos separadamente dos demais e sejam armazenados nas unidades assistenciais em local 
adequado e seguro. A afirmativa se refere a quais medicamentos? 

a) Medicamentos excepcionais; 
b) Medicamentos de uso restrito; 
c) Medicamentos não padronizados; 
d) Medicamentos de alto custo; 
e) Medicamentos sujeitos a controle especial. 

 
49) Marque a alternativa que relaciona medicamentos anti-hipertensivos antagonistas da enzima de conversão da 

angiotensina. 

a) Furosemida, espironolactona e clortalidona; 
b) Losartana, captopril e valsartano; 
c) Propanolol, metropolol e pindolol; 
d) Reserpina, guanetidina e trimetafano; 
e) Captopril, enalapril e lisinopril. 

 
50) O preparo da nutrição parenteral deve ser precedido de uma avaliação farmacotécnica quanto a 

compatibilidade entre os nutrientes. Sobre a interação entre os constituintes da formulação, podemos afirmar 
que: 

a) O ácido ascórbico inativa o gliconato de cálcio; 
b) Os aminoácidos reduzem a estabilidade da emulsão; 
c) A fitomenadiona é estável nas misturas 3 em 1; 
d) A presença de eletrólitos reduz o potencial zeta da nutrição preparada; 
e) Misturas 3 em 1 aumentam a osmolaridade da solução. 

 

 


