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ORIENTAÇÕES AO CANDIDATO:
 Você receberá do fiscal de sala o seguinte material:
 Este caderno de questões;
 Um cartão de resposta destinado à marcação das questões.
 Confira este material assim que recebê-lo e, caso contenha algum erro, comunique ao fiscal.
 Após a conferência, assine o cartão-resposta no espaço destinado.
 Não dobre, amasse e/ou rasure o cartão-resposta, pois ele não será substituído.
 Este caderno tem um total de 55 (cinquenta e cinco) questões, distribuídas da seguinte forma:
 Questões de 01 a 25: Conhecimentos de Políticas Públicas de Saúde;
 Questões de 26 a 55: Conhecimentos Específicos.
 Para cada questão são apresentadas cinco (5) alternativas de resposta (a, b, c, d, e), devendo o
candidato escolher apenas uma e, utilizando caneta esferográfica azul ou preta, preencher o círculo
correspondente no cartão-resposta.
 As respostas das questões deverão, obrigatoriamente, ser transcritas para o cartão-resposta, que
será o único documento válido utilizado na correção eletrônica.
 Não serão prestados esclarecimentos sobre o conteúdo da prova durante a sua aplicação.
 O candidato não poderá se ausentar da sala antes de transcorrida uma hora de início da prova.
 O candidato não poderá se ausentar da sala de posse deste caderno de questões.

Boa prova!
Comissão do Processo de Seleção da Residência Multiprofissional em Saúde da Criança
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
01. A Constituição Federal de 1988 constitui-se marco histórico da proteção constitucional à saúde,
de modo que, antes da sua promulgação, os serviços e ações de saúde eram destinados apenas a
determinados grupos. Em relação a essa temática, é correto afirmar:
a) O sistema de saúde deve definir diretrizes com a participação da comunidade.
b) O sistema de saúde deve ser organizado de forma centralizada, com direção única, e
regionalizada, de modo a permitir que gestores locais admitam agentes comunitários de saúde e
agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público.
c) A Constituição Federal proíbe a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às
instituições de saúde privadas com fins lucrativos, sejam elas nacionais ou estrangeiras, salvo se
participantes do Sistema Único de Saúde e desde que mediante contrato de direito público ou
convênio.
d) A garantia do direito à saúde está circunscrita ao acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços de saúde.
e) As ações e serviços de saúde executados pelo poder público garantem o acesso ao direito à
saúde, não estando prevista a participação do setor privado.
02. O Sistema Único de Saúde implica ações e serviços públicos de saúde que integram uma rede
regionalizada hierarquizada e que, de acordo com a Constituição Federal, organizar-se-á por
algumas diretrizes. A esse respeito, considere as alternativas abaixo:
I - Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais.
II - O SUS implica ações e serviços públicos de saúde que integram uma rede nacionalizada e
hierarquizada.
III - Participação da comunidade é uma das diretrizes do SUS.
É correto o que é afirmado em:
a) I
b) II
c) II e III
d) I, II, III
e) I e III
03. A Emenda Constitucional nº 29/2000 modificou a CF/88 elevando os gastos dos governos
federal, estaduais e municipais com a saúde com a finalidade de garantir os recursos mínimos para o
financiamento. A esse respeito é INCORRETO afirmar:
a) De acordo com o artigo 198 da Constituição Federal, o SUS deve ser financiado com recursos da
seguridade social, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
b) Os municípios devem aplicar 15% da receita de sua competência.
c) Se algum município deixar de cumprir a determinação constitucional de repassar o recurso para
financiamento da saúde ele receberá como sanção a suspensão de recebimento de imunidade
tributária.
d) Os estados devem aplicar 12% da receita de sua competência.
e) A União deve repassar o valor empenhado no ano anterior mais, no mínimo, a variação nominal
do PIB.
04. Com base na Constituição Federal, analise as afirmações expostas nas alternativas abaixo e
assinale a que estiver INCORRETA:
a) Além de universal, o acesso deve ser igualitário, não devendo haver distinção em relação à grupo
de pessoas, nem de serviços prestados.
b) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas
com fins lucrativos.
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c) A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão executar, em seu âmbito
administrativo, a realização de operações externas de natureza financeira de interesse da saúde,
desde que autorizadas pelo Congresso Nacional.
d) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais na assistência à saúde no país,
salvo nos casos previstos em lei.
e) Ao SUS compete colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
05. O Decreto Presidencial n.º 7.508/2011, que regulamenta a Lei n.º 8.080/1990, define que o
acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de
entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada. Analise as afirmativas abaixo:
I - As equipes de saúde da família devem ordenar as redes de atenção à saúde, reconhecendo as
necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando as necessidades dessa
população em relação aos outros pontos de atenção à saúde, contribuindo para que a programação
dos serviços de saúde parta das necessidades de saúde dos usuários.
II - De acordo com o Decreto n.º 7.508/2011, acerca da organização do SUS, consideram-se portas
de entrada aos serviços de saúde nas redes de atenção à saúde os serviços de atenção primária, de
atenção de urgência e de emergência, de atenção psicossocial e especiais de acesso aberto.
III - De acordo com as diretrizes do SUS, o acesso universal, igualitário e ordenado se inicia e
termina pelas portas de entrada. Não sendo essencial um complemento na rede regionalizada e
hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço.
IV - O processo de planejamento da saúde será descendente e integrado, do nível federal até o local,
de acordo com as necessidades das políticas de saúde com a inflexibilidade de recursos financeiros.
Está(ão) correta(s):
a) I
b) II
c) II e III
d) IV
e) I e II
6. A lei 8112 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 da saúde
e dá outras providências. A esse respeito é incorreto afirmar:
a) O SUS contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com
as seguintes instâncias colegiadas: Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação
ao conjunto dos demais segmentos.
d) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como investimentos previstos em
lei orçamentária, de iniciativa do Poder Executivo, e aprovados pelo Congresso Nacional.
e) Os Municípios poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde.
7. O Ministério da Saúde, em 2009, publicou portaria que trata dos direitos e deveres dos usuários
da saúde. Toda pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para
garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde. Em relação a esse
tema, está correto afirmar, exceto:
a) O acesso será preferencialmente nos serviços de Atenção Básica integrados por centros de saúde,
postos de saúde, unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde ou similares mais
próximos de sua casa.
b) Nas situações de urgência/emergência, qualquer serviço de saúde deve receber e cuidar da
pessoa bem como encaminhá-la para outro serviço no caso de necessidade.
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c) Em caso de risco de vida ou lesão grave, deverá ser assegurada a remoção do usuário, em tempo
hábil e em condições seguras para um serviço de saúde com capacidade para resolver seu tipo de
problema.
d) O encaminhamento às especialidades e aos hospitais, pela Atenção Básica, será estabelecido em
função da necessidade de saúde e indicação clínica, levando-se em conta a gravidade do problema a
ser analisado pelas centrais de regulação.
e) Em caso de internação, o paciente tem direito a visita diária não inferior a uma hora,
preferencialmente aberta em todas as unidades de internação, ressalvadas as situações técnicas não
indicadas.
8. Em relação à Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, é correto afirmar, exceto:
a) A condução regional da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde dar-se-á por meio
dos Colegiados de Gestão Regional, com a participação das Comissões Permanentes de Integração
Ensino-Serviço (CIES).
b) As CIES deverão ser compostas pelos gestores de saúde municipais, estaduais e do Distrito
Federal, trabalhadores do SUS e instituições de ensino com cursos na área da saúde.
c) É atribuição da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), no âmbito da Educação Permanente em
Saúde, definir as diretrizes da Política Estadual e do Distrito Federal de Educação Permanente em
Saúde.
d) Alterações no valor do recurso Limite Financeiro dos Municípios, dos Estados e do Distrito
Federal devem ser aprovadas nas Comissões Intergestores Bipartite (CIBs) e encaminhadas ao
Ministério da Saúde para publicação.
e) A Educação Permanente é aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam
ao cotidiano das organizações e ao trabalho. A educação permanente baseia-se na aprendizagem
significativa e na possibilidade de transformar as práticas profissionais.
9. Cabe à gestão estadual do sistema de saúde:
a) A coordenação da rede de laboratórios de saúde pública e hemocentros.
b) A formulação de políticas de alimentação e nutrição.
c) Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos e aeroportos.
d) Elaborar normas para regular as atividades entre o SUS e os serviços privados.
e) Participar na formulação e na implementação das políticas de saneamento básico.
10. Sobre o princípio da Regionalização avalie os itens abaixo e marque o item INCORRETO:
a) Tem como um dos seus objetivos racionalizar os gastos e otimizar os recursos, possibilitando
ganho em escala nas ações e serviços de saúde de abrangência regional.
b) O planejamento da regionalização compreende os instrumentos: o Plano Diretor de
Regionalização (PDR), o Plano Diretor de Investimento (PDI) e a Programação Pactuada e
Integrada da Atenção em Saúde (PPI).
c) Garante acesso apenas aos níveis de baixa complexidade do sistema de saúde.
d) Potencializa o processo de descentralização.
e) Garantia a integralidade na atenção à saúde por meio da organização de redes de atenção à saúde
integradas.
11. O Componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB variável - é constituído por recursos
financeiros destinados ao financiamento de estratégias, realizadas no âmbito da atenção básica. As
alternativas a seguir são estratégias financiadas no componente variável do PAB, exceto:
a) Incentivo para a atenção à saúde no sistema penitenciário
b) Incentivo para a atenção integral à saúde do trabalhador
c) Saúde da Família
d) Agentes Comunitários de Saúde
e) Saúde Bucal
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12. “São arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas
que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a
integralidade do cuidado”, refere-se à(ao):
a) Redes de atenção à saúde
b) Mapa da saúde
c) Porta de entrada
d) Protocolo clínico
e) Serviço especial de acesso aberto
13. Segundo o Decreto nº 7.508 de 2011, para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no
mínimo, as seguintes ações e serviços, exceto:
a) Atenção primária
b) Urgência e emergência
c) Atenção psicossocial
d) Atenção ambulatorial especializada e hospitalar
e) Mapa da saúde
14. São Doenças e Agravos de Notificação Compulsória no território nacional, EXCETO:
a) Toxoplasmose
b) Eventos adversos pós-vacinação
c) Hantavirose
d) Rubéola
e) Cólera
15. A Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão no Sistema Único de Saúde HumanizaSUS foi criada no Sistema Único de Saúde (SUS). NÃO FAZ PARTE das diretrizes da
Política Nacional de Humanização (PNH) a(o):
a) Clínica ampliada.
b) Valorização do trabalho.
c) Defesa dos direitos do trabalhador.
d) Acolhimento de demanda em urgência e emergência por meio de critérios de avaliação de risco.
e) Incentivo às práticas promocionais de saúde.
16. Para que o trabalho em equipe resulte em uma prática de integralidade, é importante que:
a) Os diferentes profissionais que fazem parte do grupo apliquem seus saberes e cumpram
integralmente suas atribuições.
b) As equipes, estruturadas com a menor variabilidade no tipo de profissionais possível, solicitem o
apoio de outras especialidades quando julgarem necessário para o atendimento das necessidades do
usuário.
c) O líder da equipe, com formação médica, coordene as atividades dos diferentes profissionais na
produção de saúde da população assistida.
d) O grupo seja constituído por profissionais com formação em nível superior.
e) O usuário do serviço de saúde seja encarado como protagonista, em torno do qual os
profissionais de saúde agirão de forma orquestrada para produção de sua saúde.
17. O sistema que tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente
pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica das três esferas de governo, através de uma rede
informatizada, para apoiar o processo de investigação e dar subsídios à análise das informações de
vigilância epidemiológica das doenças de notificação compulsória é:
a) SINASC
b) SISVAN
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c) SINAN
d) SIM
e) SIAB
18. De acordo com a Política Nacional de Humanização, acolhimento é:
a) A experiência internalizada da existência do outro, não como um objeto, mas como outro sujeito
copresente no mundo das relações intersubjetivas.
b) O processo constitutivo das práticas de produção e promoção de saúde que implica
responsabilização do trabalhador/equipe pelo usuário, desde a sua chegada até a sua saída.
c) A lógica de produção do processo de trabalho na qual um profissional oferece apoio em sua
especialidade para outros profissionais, equipes e setores.
d) Uma função gerencial que reformula o modo tradicional de se fazer coordenação, planejamento,
supervisão e avaliação em saúde.
e) Estabelecimento do cuidado ao indivíduo, desde o diagnóstico de uma doença ou agravo até sua
completa recuperação ou reabilitação.
19. Criada pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro 1999, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) é uma autarquia sob regime especial. São ações da Vigilância Sanitária, EXCETO:
a) Fomentar e realizar estudos e pesquisas no âmbito de suas atribuições.
b) Monitorar a evolução dos preços de medicamentos, equipamentos, componentes, insumos e
serviços de saúde.
c) Estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de
vigilância sanitária.
d) Monitorar óbitos através do Sistema de Informação de Mortalidade.
e) Conceder registros de produtos, segundo as normas de sua área de atuação.
20. Analise as afirmações, assinale V (Verdadeiro) ou F (Falso).
( ) Um dos elementos importantes para garantir efetivamente o direito ao acesso universal e
igualitário aos serviços e ações de saúde consiste em maior racionalidade e aporte de recursos
financeiros para o SUS.
( ) O desenvolvimento da integralidade na prática clínica implica a atenuação do uso dos
conhecimentos científicos sobre as doenças e suas formas de prevenção, cura e controle.
( ) A educação permanente, pautada pelo princípio da integralidade, permite com maior pertinência
a identificação das necessidades de saúde.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
a) V, F, V
b) F, V, V
c) V, V, F
d) V, F, F
e) V, V, V
21. A clínica ampliada faz parte do Programa Nacional de Humanização. Sobre a postura e ações no
âmbito da proposta clínica ampliada pode-se afirmar que a mesma representa:
I. Compromisso radical com o sujeito doente, vendo-o de modo singular.
II. Intersetorialidade.
III. Responsabilidade sobre os usuários dos serviços de saúde.
IV. Reconhecimento dos limites do conhecimento, e busca a outros conhecimentos em diferentes
setores;
Estão corretas:
a) As afirmativas I e II.
b) As afirmativas I, II e IV.
c) As afirmativas II, III e IV.
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d) Apenas a afirmativa I.
e) As afirmativas I, II, III e IV.
22. Sobre a concepção atualmente adotada para integralidade no cuidado da saúde, é correto afirmar
que:
a) Trata-se de uma das diretrizes do SUS.
b) Reúne diferentes significados, sentidos e vozes resultantes da interação democrática dos sujeitos
no cotidiano de suas práticas e dos saberes em saúde.
c) É um processo completo de cuidar do indivíduo, desde o momento do diagnóstico de uma doença
ou agravo até sua completa recuperação ou reabilitação.
d) Reúne diversas intervenções, de caráter multidisciplinar, para a prevenção, tratamento e cura de
doenças ou agravos à saúde.
e) É um processo de planejamento, implantação e desenvolvimento de programas de saúde voltados
para as diferentes fases do ciclo vital.
23. A Portaria GM /MS nº 1.996, de 20 de agosto de2007, redefiniu recentemente as estratégias
para a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, adequando-a às diretrizes operacionais
do Pacto pela Saúde. São atribuições do Colegiado de Gestão Regional, no âmbito da Educação
Permanente em Saúde, EXCETO:
a) Submeter o Plano Regional de Educação Permanente em Saúde à Comissão Intergestores
Bipartite (CIB) para homologação.
b) Acompanhar, monitorar e avaliar as ações e estratégias de educação em saúde implementadas na
região.
c) Internalizar a responsabilidade individual pela adoção de hábitos saudáveis de vida, tais como a
restrição ao fumo, a prática de atividade física e uma alimentação saudável.
d) Pactuar a gestão dos recursos financeiros no âmbito regional, que poderá ser realizada pelo
Estado, pelo Distrito Federal e por um ou mais Municípios de sua área de abrangência.
e) avaliar periodicamente a composição, a dimensão e o trabalho das Comissões de Integração
Ensino-Serviço e propor alterações, caso necessário.
24. É um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, para um sujeito individual ou
coletivo, resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar. Geralmente é dedicado a
situações mais complexas. Tem como objetivo traçar uma estratégia de intervenção para o usuário,
contando com os recursos da equipe, do território, da família e do próprio sujeito e envolve uma
pactuação entre esses mesmos atores. Essa é a definição de:
a) Projeto Terapêutico Singular
b) Clínica Ampliada
c) Estratégia Saúde da Família
d) Política Nacional de Educação Permanente
e) Política Nacional da Atenção Básica
25. A gestão da atenção hospitalar no SUS será definida em consonância com o desenho da Rede de
Atenção à Saúde (RAS), de acordo com:
I - o papel do hospital na rede;
II - a implementação de fluxos regulatórios;
III - a contratualização e os critérios de monitoramento e avaliação;
IV - o número de atendimentos hospitalar/dia.
Está(ão) correta(s):
a) I
b) II
c) II e III
d) IV
e) I, II e III
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
► FARMÁCIA ◄
26. Os fenômenos de absorção, distribuição, biotransformação e excreção de fármacos do
organismo são alvos de estudo da farmacocinética. Com relação às aplicações clínicas dessa
ciência, julgue os itens abaixo e marque a alternativa correta:
1. Glicerol (glicerina) pode ser administrado pela via EV para tratamento agudo de glaucoma, pois
essa droga reduz a pressão intraocular em decorrência do processo de osmose.
2. O intestino delgado representa o principal local de absorção de fármacos no TGI. O uso de
domperidona acelera o transito do TGI e pode desencadear como consequência aumento da
absorção de alguns fármacos.
3. Nos casos de intoxicação por fármacos ácidos como AAS e fenobarbital, bicarbonato de sódio
(EV) pode ser utilizado para aumentar a excreção renal dessas drogas.
a) Os itens 1 e 2 estão corretos.
b) Os itens 1 e 3 estão corretos.
c) Os itens 2 e 3 estão corretos.
d) Os itens 1, 2 e 3 estão corretos.
e) Os itens 1, 2 e 3 estão incorretos.
27. Vários medicamentos são utilizados rotineiramente na terapêutica para tratamento de patologias
que acometem o sistema respiratório. O grande intuito do uso dessas drogas é produzir um efeito
terapêutico satisfatório e localizado. Com relação aos medicamentos administrados pela via
respiratória, julgue os itens abaixo e marque a alternativa correta:
1. O grande intuito de se utilizar a via respiratória é produzir um efeito máximo e local,
minimizando os efeitos indesejáveis produzidos por alguns medicamentos se fosses utilizados de
forma sistêmica, como é o caso dos corticoides que produzem vários efeitos indesejáveis quando
usados pela via oral ou parenteral por tempo prolongado.
2. O uso de fármacos pela via respiratória permite ultrapassar os efeitos de 1ª passagem, comuns
com os vários medicamentos administrados pela VO ou retal.
3. A via respiratória é de extrema importância para obtenção de um início de ação rápido, como é o
caso do uso de broncodilatadores em pacientes com asma. Como a quantidade de fármacos utilizada
para desencadear um efeito terapêutico é mínima, efeitos indesejáveis são inexistentes com o uso
dessas drogas.
a) Os itens 1 e 2 estão corretos.
b) Os itens 1 e 3 estão corretos.
c) Os itens 2 e 3 estão corretos.
d) Os itens 1, 2 e 3 estão corretos.
e) Os itens 1, 2 e 3 estão incorretos.
28. Através da via oral medicamentos podem ser utilizados para desencadear um efeito sistêmico.
Esses medicamentos podem se apresentar na forma de comprimidos, cápsulas, drágeas, soluções,
suspensões e xaropes. Com relação a essas apresentações, julgue os itens abaixo e marque a
alternativa correta:
1. Para o tratamento de patologias como hipertensão, diabetes e epilepsia, os medicamentos de
liberação controlada são mais eficazes em controlar essas patologias, evitando exacerbações da
doença.
2. As apresentações de comprimidos de AAS com revestimento entérico liberam o fármaco no
intestino delgado. Esse processo é extremamente útil para pacientes que necessitam fazer uso diário
desse fármaco com o intuito de promover efeito cardioprotetor.
3. Atualmente existem apresentações de comprimidos onde a liberação do fármaco a partir do
medicamento se dá de forma mais rápida que as apresentações convencionais. Isso é importante
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quando se trata de analgésicos, onde é importante que o início de ação ocorra o mais rápido
possível.
a) Os itens 1 e 2 estão corretos.
b) Os itens 1 e 3 estão corretos.
c) Os itens 2 e 3 estão corretos.
d) Os itens 1, 2 e 3 estão corretos.
e) Os itens 1, 2 e 3 estão incorretos.
29. A.C.M. é uma criança de 10 anos de idade, filho de agricultor e reside em uma pequena cidade
do interior da Paraíba. Em um dia ensolarado, A.C.M ajudava seu pai na aplicação de agrotóxico na
plantação de feijão e ao chegar em casa, A.C.M. passou mal. A.C.M. foi encaminhado rapidamente
ao hospital mais próximo, onde o mesmo apresentava os seguintes sintomas: salivação, micção
involuntárias, sudorese, lacrimejamento, bradicardia e hipotensão. Analisando esse caso, o médico
de plantão chegou ao diagnóstico de intoxicação por organofosforado. Com relação a melhor
conduta a ser adotada nos casos de intoxicações por organofosforados, marque a alternativa correta:
a) Lavagem gástrica seguida do uso de carvão ativado e indução da diurese com furosemida.
b) Lavagem gástrica e administração de carvão ativado por sonda nasogástrica, seguido da
administração de atropina e, se necessário, pralidoxima por via EV.
c) Medidas gerais de suporte, em especial administração de oxigênio, são suficientes na maioria dos
casos.
d) Uso do diazepam, seguido de atropina reverte a intoxicação.
e) Administração por via IV de escopolamina, furosemida, ondansetrona e atropina.
30. Várias são as patologias que acometem o sistema cardiovascular. Há um número ainda elevado
de crianças com cardiopatias não diagnosticadas. Sabe-se que alguns medicamentos podem causar
alterações no coração. Marque a alternativa que contém um fármaco com maior probabilidade de
causar taquicardia:
a) Atenolol
b) Fenoterol
c) Ipratrópio
d) Tiotrópio
e) Propranolol
31. Os antiespasmódicos compreendem uma classe de fármacos amplamente utilizada na
terapêutica de várias patologias. Com relação a essa classe de drogas, marque a alternativa
incorreta:
a) A dicicloverina compreende um fármaco amplamente utilizado em pediatria para o tratamento de
cólicas intestinais. O uso desse medicamento pode desencadear como efeito indesejável
constipação.
b) O butil brometo de escopolamina é um antiespasmódico amplamente usado pelas vias EV e oral
para combater cólicas intestinais, uterinas e das vias biliares. No Brasil dispomos de apresentações
contendo apenas a escopolamina ou em associação com os analgésicos dipirona e paracetamol.
c) Apesar de o haloperidol representar um potente antipsicótico, bastante usado no tratamento da
esquizofrenia, o uso desse medicamento está associado ao surgimento de vários efeitos indesejáveis
denominados de extrapiramidais. O biperideno, o AAS e a neostigmina compreendem opções a
serem usadas nos casos de “impregnação” por haloperidol.
d) A elevação dos níveis de prostaglandinas na mulher alguns dias antes da menstruação é a
principal causa responsável pela dismenorreia. Assim, a redução da síntese de prostaglandinas com
o uso de ácido mefenâmico compreende uma boa alternativa no combate a causa desse desconforto.
e) O tiotrópio compreende uma importante droga usada na forma de inalador dosimetrado para
desencadear efeito de broncodilatação por bloquear as ações da ACh no músculo liso do sistema
respiratório.
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32. O tratamento da hipertensão arterial sistêmica requer drogas que atuem promovendo redução do
débito cardíaco e/ou da resistência periférica total. Marque a alternativa que corresponde a
sequência de drogas que causam, respectivamente: (1) vasodilatação, (2) redução da frequência
cardíaca (3) vasodilatação e redução da frequência cardíaca simultaneamente:
a) Propranolol, terazosina, labetalol.
b) Doxazosina, atenolol, carvedilol.
c) Metoprolol, prazosina, carvedilol.
d) Carvedilol, propranolol, doxazosina.
e) Terazosina, carvedilol, metoprolol.
33. Criança de 12 anos de idade é encaminhada a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) se
queixando de cansaço, falta de ar, fraqueza muscular, dificuldade de mastigar e engolir alimentos,
pálpebras caídas. Após alguns exames, o médico dá o diagnóstico de miastenia gravis e prescreve
para a paciente um medicamento. Das opções abaixo, qual a melhor alternativa para tratamento de
um quadro inicial de miastenia gravis?
a) Neostigmina
b) Fisostigmina
c) Piridostigmina
c) Donepezila
e) Ecotiofato
34. Broncodilatadores e corticoides constituem a base farmacológica do tratamento da asma e de
outras patologias que causam broncoespasmo e inflamação das vias aéreas. Com relação às drogas
usadas no tratamento dessas patologias, marque a sequência que representa a melhor alternativa a
ser usada no tratamento crônico da asma:
a) Salbutamol e budesonida.
b) Salmeterol e fluticasona.
c) Bambuterol e flunisolida.
d) Terbutalina e budesonida.
e) Formoterol e hidrocortisona.
35. Anti-inflamatórios são drogas de grande importância usadas no tratamento de pacientes com
asma. Entre as alternativas disponíveis abaixo, qual o melhor anti-inflamatório para tratar um
paciente de 12 anos de idade, do sexo masculino e com quadro moderado de asma:
a) Teofilina
b) Meloxicam
c) Hidrocortisona
d) Dexametasona
e) Budesonida
36. Criança com 5 anos de idade é diagnosticada com faringoamigdalite. Entre as alternativas
abaixo, qual a melhor opção para tratar a patologia:
a) Ceftriaxona
b) Amoxicilina
c) Ampicilina
d) Penicilina V
e) Eritromicina
37. Paciente do sexo feminino, com 14 anos de idade dá entrada em uma unidade hospitalar para
tratar uma pneumonia e vem respondendo bem a terapia. Passados 5 dias de internação hospitalar a
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paciente adquire uma pielonefrite. Dentre as opções abaixo, qual a melhor indicação para tratar a
pielonefrite:
a) Gentamicina
b) Penicilina G cristalina
c) Minociclina
d) Vancomicina
e) Linezolida
38. Alguns fármacos não devem ser usados em crianças. Entre as alternativas abaixo, marque a
opção contraindicada para ser usada em uma criança de 5 anos de idade:
a) Sulfametoxazol + trimetoprima
b) Cloranfenicol
c) Eritromicina
d) Lomefloxacino
e) Azitromicina
39. Pacientes internos por tempo prolongado em unidades hospitalares e fazendo uso de
medicamentos apresentam uma probabilidade maior de apresentarem danos hepáticos e renais e isso
pode desencadear acúmulo de fármacos no organismo. Marque o item que representa a melhor
opção para reverter uma intoxicação por morfina:
a) Atropina
b) Naloxona
c) Flumazenil
d) Cetamina
e) Piridostigmina
40. Criança de 8 anos é encaminhada a hospital por intoxicação com paracetamol. Marque a
alternativa que representa o melhor fármaco a ser usado para tratar essa criança:
a) Atropina
b) Neostigmina
c) Fisostigmina
d) Acetilcisteína
e) Galantamina
41. As infecções por KPC estão crescendo bastante nos vários estados do Brasil. Essas bactérias são
resistentes a múltiplos antimicrobianos e poucas são as possibilidades usadas para combatê-las.
Marque a alternativa que representa a melhor opção a ser usada para tratar uma pneumonia por KPC
em uma criança de 7 anos.
a) Polimixina B
b) Meropeném
c) Vancomicina
d) Teicoplanina
e) Ceftriaxona
42. Criança de 9 anos dá entrada em hospital pediátrico com convulsão. Qual a melhor opção a ser
usada para reverter à crise convulsiva:
a) Topiramato
b) Carbamazepina
c) Oxcarbazepina
d) Lamotrigina
e) Diazepam
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43. Qual das alternativas abaixo representa um importante anestésico geral usado pela via inalatória
em crianças:
a) Sevoflurano
b) Tiopental
c) Propofol
d) Etomidato
e) Cetamina
44. Qual a melhor opção a ser usada em criança como anti-alérgico que apresenta maior
probabilidade de desencadear efeito sedativo:
a) Prometazina
b) Fexofenadina
c) Loratadina
d) Desloratadina
e) Cetirizina
45. Com o intuito de minimizar os danos gástricos em uma criança de 5 anos fazendo uso de várias
drogas, médico prescreve um inibidor de síntese de ácido clorídrico estomacal. Marque a alternativa
que representa a droga mais potente com relação à capacidade de inibir produção de ácido
clorídrico estomacal e usada pela via endovenosa:
a) Ranitidina
b) Misoprostol
c) Famotidina
d) Omeprazol
e) Cimetidina
46. Marque a alternativa que representa o fármaco mais utilizado em unidades de saúde pela via EV
com o intuito de promover: efeito sedativo, amnésia anterógrada e hipnose. Esses efeitos, aliados a
característica do fármaco apresentar início e término de ação rápidos, o torna fármaco de escolha a
ser usado em UTI e bloco cirúrgico para sedação, importante também para promover sedação e
amnésia para realização de sutura e também para realização de procedimentos como endoscopia e
colonoscopia:
a) Diazepam
b) Nitrazepam
c) Midazolam
d) Clonazepam
e) Clobazam
47. Os relaxantes neuromusculares são amplamente utilizados em blocos cirúrgicos como
adjuvantes para realização de procedimentos cirúrgicos. Em casos de intoxicação por atracúrio, que
fármaco pode ser utilizado com o intuito de minimizar os sintomas da intoxicação:
a) Atropina
b) Acetil cisteína
c) Naloxona
d) Pancurônio
e) Neostigmina
48. Para os pacientes que apresentam elevada dosagem de renina plasmática, marque a opção mais
adequada para controlar a pressão arterial desses pacientes:
a) Furosemida
b) Espironolactona
c) Atenolol
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d) Enalapril
e) Hidralazina
49. Marque a opção que apresenta uma droga da classe dos diuréticos de alça, amplamente utilizada
em hospitais pelas vias oral e EV:
a) Espironolactona
b) Hidralazina
c) Clortalidona
d) Metildopa
e) Furosemida
50. Várias são as funções desempenhadas pelo farmacêutico nas unidades hospitalares. Marque a
alternativa que não corresponde à função do farmacêutico hospitalar:
a) Promover a prescrição de medicamentos.
b) Orientação sobre uso de medicamentos aos pacientes.
c) Analisar as prescrições dos pacientes.
d) Acompanhar controle ambiental dos medicamentos na farmácia.
e) Avaliar interações medicamentosas
51. Os medicamentos podem ser distribuídos da farmácia para os vários setores do hospital através
dos sistemas de distribuição de medicamentos. Marque a opção que não representa um sistema de
distribuição de medicamentos:
a) Sistema de dose coletiva
b) Sistema de dose individualizada
c) Sistema misto
d) Sistema de dose unitária
e) Sistema racional
52. Compreendem atribuições da Comissão de Farmácia e Terapêutica:
a) Atualizar de forma periódica a lista de medicamentos padronizados.
b) Realizar análises periódicas sobre o perfil de microrganismos nos diferentes setores do hospital.
c) Fixar critérios para obtenção de medicamentos não-padronizados.
d) Estimular a promoção do uso racional de medicamentos.
e) Estimular discussões e cursos com a equipe multiprofissional sobre o uso racional de
medicamentos.
53. Marque a opção que apresenta uma droga com as seguintes características: potente efeito
antiemético, amplamente utilizada em hospitais pela via EV, que apresenta poucos efeitos
indesejáveis e atua por bloqueio de receptores serotoninérgicos:
a) Ondansetrona
b) Dimenidrinato
c) Metoclopramida
d) Prometazina
e) Meclizina
54. Os anestésicos locais são amplamente utilizados em hospitais para realização de vários
procedimentos. Marque a opção que não representa uma droga pertencente à classe dos anestésicos
locais:
a) Lidocaína
b) Bupivacaína
c) Adrenalina
d) Levobupivacaína
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e) Ropivacaína
55. Os broncodilatadores compreendem medicamentos usados em especial pela via inalatória.
Marque a opção que representa um importante broncodilatador da classe dos agonistas β2adrenérgicos:
a) Salbutamol
b) Ipratrópio
c) Tiotrópio
d) Acetilcisteína
e) Budesonida
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