
GOVERNO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DA PARAÍBA (ESP-PB)
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL (COREMU)

PROCESSO SELETIVO
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA CRIANÇA

EDITAL Nº 018/2021, de 04 de Dezembro de 2021.

CADERNO DE QUESTÕES

► FARMÁCIA ◄

DATA DA PROVA: 22/01/2022
DURAÇÃO TOTAL: 04 HORAS (14:00 às 18:00)

ORIENTAÇÕES AO CANDIDATO:
● Você receberá do fiscal de sala o seguinte material:

➢ Este caderno de questões;
➢ Um cartão-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 50 (cinquenta) questões.

➢ Questões de 01 a 20: Conhecimentos de Políticas Públicas de Saúde.
➢ Questões de 21 a 50: Conhecimentos Específicos.

● Para cada questão são apresentadas 05 (cinco) alternativas de resposta (a, b, c, d, e), devendo
o candidato escolher apenas uma e, utilizando caneta esferográfica azul ou preta, preencher
completamente 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 do início da

prova.
Boa prova!

Comissão do Processo Seletivo.



ESP-PB/SES-PB ›› PROCESSO SELETIVO ›› Residência Multiprofissional em Saúde da Criança - Edital 18/2021.

MODELO DE GABARITO

1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
6 - 7 - 8 - 9 - 10 -
11 - 12 - 13 - 14 - 15 -
16 - 17 - 18 - 19 - 20 -
21 - 22 - 23 - 24 - 25 -
26 - 27 - 28 - 29 - 30 -
31 - 32 - 33 - 34 - 35 -
36 - 37 - 38 - 39 - 40 -
41 - 42 - 43 - 44 - 45 -
46 - 47 - 48 - 49 - 50 -
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► POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE ◄

1) O que foi o Movimento de Reforma Sanitária Brasileira (RSB)?

a) Foi como ficou conhecido o movimento que nasceu no contexto da luta contra a ditadura, no
início da década de 1970. Expressava um conjunto de ideias em relação às mudanças e
transformações necessárias na área da saúde.

b) Foi como ficou conhecido o movimento iniciado pelo Instituto Oswaldo Cruz, entre 1912 e 1917,
que através de expedições científicas ao interior do país, pretendia conhecer os maiores problemas
do Brasil e saneá-los.

c) Foi como ficou conhecido o movimento que deu origem à revolta da vacina em meados de 1904.
Momento em que chegava a 1.800 o número de internações devido à varíola no Hospital São
Sebastião e mesmo assim as camadas populares rejeitavam a vacina.

d) Foi como ficou conhecido o movimento de saneamento da Cidade do Rio de Janeiro em 1807,
período em a Capital do Brasil recebeu a família real Portuguesa, que fugiu para o Brasil devido
o período das invasões napoleônicas na Europa. 

e) Foi um movimento iniciado no início do Século XX na cidade do Rio de Janeiro, que era
conhecida como túmulo dos estrangeiros. A prioridade do movimento de Reforma Sanitária
Brasileira era o saneamento e a reforma urbana da então capital do Brasil.

2) Conforme CARRAPATO, CORREIA e GARCIA, 2017:

A complexidade da saúde é inegável, independentemente da perspectiva pela qual é
abordada. As agendas internacionais têm, ao longo das últimas décadas, vindo a
posicionar-se entre uma perspectiva baseada maioritariamente na tecnologia médica e uma
posição que tenta compreender a saúde como fenômeno social, o que implica formas mais
complexas de ação (p.676-689).

De acordo com essa afirmativa, todas as questões abaixo estão corretas, EXCETO:

a) O equilíbrio saúde-doença é determinado por uma multiplicidade de fatores de origem social,
econômica, cultural, ambiental e biológica, nem sempre foram incluídos na formulação de políticas
relacionadas com a saúde.

b) As condições econômicas e sociais exercem um efeito importante sobre a saúde e a doença. O
termo “saúde pública” expressa na sua prática uma intervenção na vida política e social para
identificar e eliminar os fatores que prejudicam a saúde da população.

c) Para a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), os DSS são os
fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que
influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população.

d) É a partir da contraposição entre as exigências de singularização da política partidária e as
crescentes exigências do processo civilizatório que é possível compreender a formulação freudiana
de que governar é uma prática social no limite do impossível.
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e) Atualmente é inquestionável que as condições sociais, ambientais e econômicas influenciam
grandemente as condições de saúde das populações. Os vários determinantes influenciam a saúde de
diferentes formas, pelo que nem todos são igualmente importantes.

3) Considere a situação abaixo:

A coordenadora da UBS do município de Flores identificou que sua equipe tinha fragilidades
quanto ao entendimento sobre integralidade, visto que é significativo nas políticas públicas de
saúde, além da necessidade dos trabalhadores da saúde perceberem as dimensões e limitações da
integralidade para ação central da saúde coletiva, com o objetivo de ser eficiente para o Sistema
Único de Saúde; então pediu ajuda à Gerente Regional de Saúde. Tendo este entendimento e com a
missão de recepcionar os residentes do programa multiprofissional em Saúde Coletiva do 1º ano,
solicitou à gerente que lhe ajudasse com o propósito de preparar melhor os profissionais da sua
equipe, bem como os novos residentes, e sabendo que:

Percebe-se na PNPS uma concepção mais abrangente das políticas nacionais, na qual a
integralidade é apontada também como uma estratégia de promoção da saúde. Ela alinha o
que é específico ao que é potencial na construção de projetos terapêuticos, considerando a
autonomia e as particularidades de cada ser humano. Ela está atrelada a uma complexidade
de fatores influenciados pelos contextos social, econômico, político e cultural do território
onde vivem e esses, por sua vez, influenciam suas escolhas e modo de viver. A gestão de
um sistema de saúde integrado em redes favorece a realização da integralidade e abre
espaço para práticas que incluem o trabalho multidisciplinar, com participação dos usuários
e fortalecimento dos vínculos. Nesse sentido, a integralidade pode ampliar a visão
tradicional quanto ao alcance das ações de promoção da saúde praticadas na Atenção
Básica de Saúde (ABS), também denominada Atenção Primária à Saúde (APS) (SILVA, et.
al., 2018,  p. 394-400).

Com a prerrogativa de uma aprendizagem mais significativa, utilizando as metodologias ativas, por
meio de várias abordagens pedagógicas coletivas, ela conversou com os residentes para saber se
eles compreenderam sobre a integralidade em saúde e qualidade de vida, com a finalidade de
mudança de perspectiva e ampliação do conhecimento acerca dessa área.

Em relação a essa situação hipotética, compreendendo que os residentes assimilaram sobre os
conceitos da integralidade na saúde, assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) para as afirmativas
abaixo:

( ) A assistência com base no princípio da parcialidade, norteada pelas ações disciplinares, faz da
APS a porta de saída para um atendimento vertical, que deve permear todos os níveis da assistência,
buscando atender as necessidades de saúde de cada indivíduo.

( ) A assistência com base no princípio da integralidade, norteada pelas ações interdisciplinares,
faz da APS a porta de entrada para um atendimento horizontal, que deve permear todos os níveis da
assistência, buscando atender as necessidades de saúde de cada indivíduo.

( ) Apesar de não existir um sentido único para a integralidade na saúde, uma percepção clara de
sua abrangência e potencialidade se torna importante para viabilizar a sua aplicação no contexto do
SUS.

( ) Presume-se que a integralidade se dá quando os profissionais de saúde interagem com os
usuários, buscando uma prática resolutiva comum entre os indivíduos. Existem desafios a serem
vencidos para se implementar a integralidade na prática assistencial a partir de uma compreensão do
ser humano em sua complexidade.
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( ) Os gestores devem olhar o indivíduo, atendido de maneira integral, considerá-lo em todas as
suas necessidades, para além dos centros de atendimento à saúde. É importante, estratégias de
pesquisas que venham a consolidar o desenvolvimento científico para fortalecimento do cuidado
integral.

A sequência CORRETA é:

a) V, F, V, F, F.
b) F, F, F, F, F.
c) F, V, V, V, V.
d) V, V, F, V, F.
e) V, V, V, V, V.

4) No que tange o Art. 1° da lei 8142/90, apresenta-se que cada esfera de governo, sem prejuízo
das funções do Poder Legislativo, conta com as seguintes instâncias colegiadas:

I - Conferência de Saúde.
II - Conselho de Saúde.
III - Comissão Intergestora Tripartite.
IV - Núcleo de Educação Permanente.

Mediante as afirmativas acima, assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas a questão I está correta.
b) Apenas a questão I e II estão corretas.
c) Apenas a questão III e IV estão corretas.
d) Todas as alternativas estão corretas.
e) Todas as alternativas estão incorretas.

5) Leia atentamente o seguinte texto sobre Educação Permanente em Saúde (EPS):

A EPS tem sido compreendida quanto aos seus pressupostos conceituais e metodológicos
como uma estratégia transformadora das práticas de saúde, com grande potencial para o
rompimento do paradigma tradicional que orienta os processos de formação dos
trabalhadores da saúde. Constitui-se como um instrumento possibilitador do
desenvolvimento pessoal, social e cultural e centra, nos processos de ensino-aprendizagem,
o próprio sujeito que aprende, entendendo-o como agente ativo, autônomo e gestor de sua
educação. É ele, ao mesmo tempo, educador e educando. Nessa concepção ideológica e
política, cuja condução se operacionaliza no âmbito de locorregiões de saúde, convoca os
sujeitos do quadrilátero da formação a refletirem de modo permanente a realidade posta e a
buscar soluções criativas para a superação dos problemas de saúde e, por conseguinte,
qualificar as ações no intuito de aumentar a resolutividade e a eficiência do sistema de
saúde (FRANÇA; et. al., 2016).

Considerando o texto e o seu conhecimento sobre EPS, avalie as afirmações abaixo e em seguida
escolha a alternativa que apresenta a alternativa INCORRETA.

a) O paradigma tradicional orientador dos processos de formação dos trabalhadores da saúde é
focado na teoria, no conteúdo biomédico, especializado e hospitalocêntrico.
b) O processo de ensino-aprendizagem na EPS lança mão das metodologias ativas do ensino, visto
que considera o aprendiz como sujeito autônomo e detentor de um saber teórico e prático prévio.
c) Em EPS o quadrilátero da formação é composto por representantes do ensino, da gestão, dos
trabalhadores e dos usuários.
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d) No âmbito regional e local já encontramos um alto nível de financiamento próprio, de
qualificação do planejamento e da implementação da EPS.
e) A efetivação da EPS se dá por meio de gestão participativa e colegiada, exercitando o processo
de descentralização e negociação democrática sustentada nas necessidades locais.

Fonte: https://br.paipee.com/2020/10/02/tirinhas-da-mafalda-para-entender-problemas-sociais/

6) Na tirinha da Mafalda, pode-se perceber a reflexão sobre a coletividade, com base nisso, vamos
observar o que consta no Art. 3º da Política Nacional de Educação Popular em Saúde - PNEPS-SUS
e, mediante as afirmativas abaixo, assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE os
princípios da PNEPS-SUS:

I - Diálogo.
II - Amorosidade.
III - Problematização.
IV - Construção compartilhada do conhecimento.
V - Emancipação.
VI - Compromisso com a construção do projeto democrático e popular.

a) Apenas as questões I, IV e VI estão corretas.
b) Todas as alternativas estão corretas.
c) Apenas as questões II e V estão corretas.
d) Todas as alternativas estão incorretas.
e) Apenas as questões III e IV estão corretas.

7) A Reforma Psiquiátrica Brasileira (RPB) é caracterizada como um processo social complexo e
que possui dimensões para a interpretarmos, a saber: teórico-conceitual, técnico-assistencial,
jurídico-política e sociocultural. Sobre estas dimensões, assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) nos
enunciados abaixo apresentados:

( ) A desinstitucionalização e a problematização sobre a doença mental são elementos conceituais
constitutivos e exclusivos da dimensão sociocultural.
( ) Os processos de trabalho dos Centros de Atenção Psicossocial são um lócus de observação da
dimensão técnico-assistencial da RPB.
( ) A dimensão jurídico-política pode ser observada pelo grande impacto da aprovação de
legislações nacionais nos anos 90.
( ) Um conjunto amplo de iniciativas que estimulem as pessoas a repensarem seus princípios,
preconceitos e opiniões formadas sobre a loucura é o que pode se caracterizar como dimensão
sociocultural.
( ) A maior contribuição dessa interpretação por dimensões é compreender que as mudanças no
serviços de saúde mental são de caráter especialista, restritos aos seus próprios muros.
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A sequência CORRETA é:

a) V, F, V, F, F.
b) V, V, V, F, V.
c) V, V, F, F, F.
d) F,V, F, V, F.
e) F, F, F, V, V.

8) O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é um conjunto de propostas de condutas terapêuticas
articuladas que visam atender integralmente às necessidades de saúde. Ele precisa ser resultado da
discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar, com apoio matricial, se necessário, e é bastante
utilizado em situações mais complexas (BRASIL, 2011). Sobre PTS, assinale a alternativa
INCORRETA:

a) O PTS foi bastante desenvolvido em espaços de atenção à saúde mental, como forma de propiciar
uma atuação integrada da equipe valorizando outros aspectos, além do diagnóstico psiquiátrico e da
medicação, no tratamento dos usuários.
b) O nome Projeto Terapêutico Individual, como também é conhecido o Projeto Terapêutico
Singular, é igualmente aceito uma vez que o PTS, para ser resolutivo, é feito exclusivamente para
indivíduos.
c) A construção de um PTS envolve a reunião de toda a equipe em que todas as opiniões são
importantes para ajudar a entender o sujeito com alguma demanda de cuidado em saúde.
d) O PTS contém quatro momentos: diagnóstico, definição de metas, divisão de responsabilidades e
reavaliação, momento em que se discutirá a evolução e se farão as devidas mudanças de rumo.
e) O PTS frisa que o projeto busca a singularidade (a diferença) como elemento central de
articulação, uma vez que os diagnósticos tendem a igualar os sujeitos em torno da patologia e é
preciso ver as especificidades.

9) De acordo com a Carta de Direitos e Deveres dos usuários da saúde. É direito da pessoa ter
atendimento adequado, inclusivo e acessível, com qualidade, no tempo certo e com garantia de
continuidade do tratamento(Resolução nº 553, de 09 de agosto de 2017).

Marque a alternativa INCORRETA em relação à responsabilidade do serviço de saúde para a
garantia deste direito:

a) Ter atendimento ágil, com estratégias para evitar o agravamento, com tecnologia apropriada, por
equipe multiprofissional capacitada e com condições adequadas de atendimento.
b) Ofertar espaços de diálogo entre usuários e profissionais da saúde, gestores e defensoria pública
sobre diferentes formas de tratamentos possíveis.
c) Disponibilizar de forma contínua o acesso a bens e serviços de imunização conforme calendário e
especificidades regionais.
d) Adotar comportamento desrespeitoso com as demais pessoas que usam ou que trabalham no
estabelecimento de saúde.
e) Dar informações sobre o estado de saúde do usuário, de forma objetiva, respeitosa,
compreensível, e em linguagem adequada para atender a sua necessidade.

10) O Decreto 7508/11 cumpre, dentre outras coisas, a determinação constitucional de que o SUS
deve ser formado por uma rede regionalizada e hierarquizada e que suas “regiões de saúde” devem
organizar-se para ofertar, no mínimo, ações de atenção primária, urgência e emergência, atenção
psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar, e vigilância em saúde, explicitando a
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complementariedade entre essas ações para garantir, minimamente, um cuidado integral em tempo
oportuno (BRASIL, 2011; CARVALHO; JESUS; SENRA, 2017).

Sobre o Decreto 7508/11, assinale  Verdadeiro (V) ou Falso (F) para cada assertiva abaixo:

( ) Dentre os aspectos relevantes de que dispõe o Decreto, pode ser destacada, do ponto de vista
organizativo, a definição da Atenção Básica como a porta de entrada prioritária do sistema.
( ) O Decreto estabelece novos dispositivos para o planejamento do SUS, pautado pelas
necessidades de saúde e disponibilidade de recursos e induzindo a organização de redes de atenção.
( ) Não há ainda, nesse decreto, a intenção de privilegiar as principais linhas de cuidado a fim
garantir o acesso à saúde de modo regionalizado, o que vem a acontecer em regulamentações
futuras.
( ) Apresenta-se, no referido decreto, o lançamento do Pacto pela Saúde, que regulamenta aspectos
da Lei 8.080/90 e tem como fundamento principal o respeito aos princípios constitucionais do SUS.
( ) Destaca-se o fortalecimento do planejamento regional, com consequente definição das redes de
atenção nas regiões de saúde, aprimoramento dos mecanismos de governança e qualificação da
pactuação tripartite.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) V, V, F, F, V.
b) V, F, F, V, V.
c) F, V, F, V, V.
d) F, V, V, F, F.
e) V, F, V, F, F.

11) Leia o texto a seguir:

Territórios Saudáveis e Sustentáveis (TSS) podem ser definidos como: espaços relacionais
e de pertencimento onde a vida saudável é viabilizada, por meio de ações comunitárias e
de políticas públicas, que interagem entre si e se materializam, ao longo do tempo, em
resultados que visam a atingir o desenvolvimento global, regional e local, em suas
dimensões ambientais, culturais, econômicas, políticas e sociais (MACHADO, J. M. H.; et.
al, 2018, p. 246).

A vigilância em saúde pode contribuir com os territórios saudáveis e sustentáveis. Assinale a
alternativa INCORRETA para ações da vigilância em saúde:

a) Um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos
problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da
prestação de serviços de interesse da saúde.

b) Um conjunto de ações que buscam organizar e ofertar serviços de saúde com a intenção de
prestar um melhor atendimento aos cidadãos inseridos nos territórios saudáveis e sustentáveis.

c) Um conjunto de atividades que se destinam, através das ações de vigilância epidemiológica e
vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visam à
recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das
condições de trabalho.
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d) Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de mudança nos fatores
determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a
finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais
relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde.

e) Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer
mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva.

12) A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) que foi aprovada em 2006 e revisada em
2014, ressalta a importância dos determinantes sociais da saúde no processo saúde-doença,
apresentando como pressupostos a intersetorialidade e o desenvolvimento de redes de
corresponsabilidade que buscam a melhoria da qualidade de vida (ROCHA et al., 2014).
Completando 15 anos em 2021, a PNPS e a implementação dos seus temas prioritários, passa por
caminhos críticos para sua efetivação em tempos de crises.

Considerando um dos temas prioritários da PNPS, assinale a alternativa CORRETA:

a) Vigilância, monitoramento e avaliação, com o propósito da utilização de diferentes abordagens
na produção e análise de informações sobre as condições de saúde de indivíduos e grupos
populacionais.
b) Gestão, que tem como prioridade estabelecer processos democráticos e participativos de
regulação, planejamento, monitoramento, avaliação, financiamento e comunicação.
c) Formação e educação permanente, com o propósito de mobilizar e sensibilizar os gestores,
trabalhadores da saúde e de outros setores para o desenvolvimento de ações de educação na saúde.
d) Produção e divulgação de conhecimentos e saberes, como estímulo a um posicionamento
reflexivo e resolutivo sobre os problemas, necessidades e potencialidades dos serviços de cogestão.
e) Comunicação social e mídia, através do uso das variadas expressões comunicacionais, formais e
populares, que possibilitem a escuta e a vocalização dos diferentes grupos.

13) A Rede de Atenção à Saúde (RAS) é definida como 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. Considerando o conceito
da RAS, assinale a alternativa INCORRETA:

a) O objetivo da RAS é promover a integração sistêmica, de ações e serviços de saúde com provisão
de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada, bem como incrementar o
desempenho do Sistema, em termos de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária; e eficiência
econômica.

b) Os domicílios não podem ser considerados pontos de atenção à saúde, uma vez que não
comportam profissionais de saúde e nem equipamentos, assim como não há formas de
implementação de um modelo de atenção e cuidado, com responsabilidades assumidas e metas
pactuadas.

c) Os pontos de atenção à saúde são entendidos como espaços onde se ofertam determinados
serviços de saúde, por meio de uma produção singular, onde todos são igualmente importantes para
que se cumpram os objetivos da rede de atenção à saúde e se diferenciam, apenas, pelas distintas
densidades tecnológicas que os caracterizam.
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d) Fundamenta-se na compreensão da APS como primeiro nível de atenção, enfatizando a função
resolutiva dos cuidados primários sobre os problemas mais comuns de saúde e a partir do qual se
realiza e coordena o cuidado em todos os pontos de atenção.

e) Caracteriza-se pela formação de relações horizontais entre os pontos de atenção com o centro de
comunicação na Atenção Primária à Saúde (APS), pela centralidade nas necessidades em saúde de
uma população, pela responsabilização na atenção contínua e integral, pelo cuidado
multiprofissional, pelo compartilhamento de objetivos e compromissos com os resultados sanitários
e econômicos.

14) De acordo com o anexo II da Portaria de Consolidação nº 3, de 28 de setembro de 2017, que
institui a Rede Cegonha (Origem: PRT MS/GM 1459/2011), assinale a alternativa INCORRETA:

a) O enfoque de gênero é um dos princípios da Rede Cegonha.
b) A operacionalização da Rede Cegonha dar-se-á pela execução de cinco fases.
c) A Rede Cegonha organiza-se a partir de quatro componentes.
d) O desenho regional é a fase 01 da operacionalização da Rede Cegonha.
e) O Transporte Sanitário e Regulação são componentes da Rede Cegonha.

15) A reordenação da formação, tanto na graduação como na pós-graduação, tem mobilizado
reflexões sobre a necessidade do trabalho em equipe, de práticas colaborativas e da educação
interprofissional. É neste contexto que se insere o desenvolvimento das Residências em Saúde,
consideradas alternativas importantes no cenário da formação e para o Sistema Único de Saúde.
Deve-se ter, na perspectiva da formação em saúde, uma dimensão profissional e técnica, de modo
que esta formação se realize indissociada às dimensões cidadã, política e pessoal. Entende-se que
estas dimensões são fundamentais para uma formação multiprofissional e interdisciplinar, com
efetiva integração dos discentes de diferentes áreas da saúde com a sociedade (ARAÚJO, et.al.,
2017; ALVARENGA; MEIRA; FONTES, 2013).

Leia as assertivas abaixo:

I - A interdisciplinaridade retrata uma justaposição de diversas disciplinas e cada profissional atuará
de acordo com o seu saber especializado.
II - A fragmentação do cuidado é comum na multiprofissionalidade.
III - A interdisciplinaridade implica na interação entre duas ou mais disciplinas, de forma dialógica
e com respeito às singularidades e diferenças dos diversos núcleos de saberes e práticas
profissionais.
IV - A multiprofissionalidade vincula-se à noção do trabalho em equipe de saúde, marcado pela
reflexão sobre os papéis profissionais, a resolução de problemas e a negociação nos processos
decisórios.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) I, II e III estão corretas.
b) I e III estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) II, III e IV estão corretas.
e) II e IV estão corretas.
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16) Com a pandemia do COVID-19 evidencia-se diversos fatores que mostram as interfaces entre
saúde global, desigualdade social e consequentemente desproteção entre as pessoas, ressaltando a
disparidade existente entre diversos temas e indivíduos nesse período. Com base no enunciado,
selecione a afirmativa INCORRETA.

a) A saúde é um direito universal e dever do Estado no Brasil, garantido pela Constituição Federal
(CF) de 1988.
b) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos
termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle.
c) A lei nº 8.080 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
d) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único.
e) Os maiores Centros de Saúde existentes no Brasil ficam localizados na periferia, a fim de garantir
um maior acesso a essa população.

17) A Residência Multiprofissional em Saúde (RMS) é uma formação em saúde em nível de
pós-graduação, tendo como característica principal ser realizada por meio do trabalho em saúde.
Existe a Residência Médica e a Residência Profissional, porém nem sempre foi assim, isso mudou
com a promulgação de qual Lei?

a) Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005.
b) Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011.
c) Lei nº 12.250, de 9 de fevereiro de 2006.
d) Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.
e) Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2004.

18) Sobre a Política Nacional de Humanização no Sistema Único de Saúde, preencha as lacunas
com a sequência correta de palavras:

A Política Nacional de Humanização se pauta em três
princípios:__________________________________________________________ de produção de
saúde,______________________________________ e _________________________________. Além
disso, está em constante atualização, em busca de coerência com os princípios do SUS, sendo uma política
institucional construída coletivamente, envolvendo não só o governo federal, mas as instâncias
________________________________. Para se efetivar a humanização é fundamental que os sujeitos
participantes dos processos em saúde _____________________________________________ de suas
práticas, buscando garantir a universalidade do acesso, a integralidade do cuidado e a equidade das ofertas
em saúde. 

A sequência CORRETA é:

a) Universalidade / Integralidade / participação popular / regionais e municipais / se reconheçam
como protagonistas e especialistas.
b) Inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos / transversalidade e autonomia /
protagonismo dos sujeitos / estaduais e municipais / se reconheçam como protagonistas e
corresponsáveis.
c) Separação entre a atenção e a gestão dos processos / equidade e integralidade / participação
popular dos sujeitos / estaduais e regionais / se reconheçam como sujeitos de autoridade.
d) Inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos / transversalidade e dependência mútua/
comunitarismo / estaduais e municipais / se reconheçam como profissionais responsáveis.
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e) Separação entre a atenção e a gestão dos processos / transversalidade e autonomia / protagonismo
dos sujeitos / nacional e estadual / se reconheçam como protagonistas e corresponsáveis.

19) A Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência foi criada a partir da necessidade de ampliar e
diversificar os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) para a atenção às pessoas com
deficiência física, auditiva, intelectual, visual, ostomia e múltiplas deficiências, a partir da criação,
ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com deficiência temporária ou
permanente; progressiva, regressiva ou estável; intermitente ou contínua, no âmbito do SUS
(BRASIL, 2012).

São diretrizes para o funcionamento da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, EXCETO:

a) Respeito aos direitos humanos, com garantia de autonomia, independência e de liberdade às
pessoas com deficiência.
b) Promoção da equidade, tendo como eixo central a construção do projeto terapêutico singular,
centrado nas necessidades das pessoas.
c) Promoção do respeito às diferenças e aceitação de pessoas com deficiência, com enfrentamento
de estigmas e preconceitos.
d) Ênfase na centralização do cuidado em serviços de referência, com priorização de serviços
especializados e a consequente qualificação do cuidado.
e) Garantia de acesso e de qualidade dos serviços, ofertando cuidado integral e assistência
multiprofissional, sob a lógica interdisciplinar.

20) Sobre as disposições legais que protegem e garantem os direitos das pessoas portadoras de
transtornos mentais e suas intencionalidades, assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) nas assertivas
abaixo:

( ) A Lei nº 10.216/2001 trata sobre a política desse setor e visa assegurar direitos e proteção, sem
qualquer forma de discriminação por raça, cor, sexo, ou qualquer outra forma.
( ) A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde (2011) assegura direitos ao acesso, ao tratamento
adequado, humanizado e acolhedor, mas não se aplica à saúde mental pelas especificidades do setor.
( ) A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) ao reconhecer que todos os seres
humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos.
( ) Lei nº 12.847/2013 que cria o Sistema nacional de Prevenção e Combate à Tortura que elabora
relatórios periódicos de inspeção dos hospitais psiquiátricos e reconhece que as pessoas internadas
também são consideradas pessoas privadas de liberdade.

A sequência CORRETA é:

a) V, V, V, F.
b) V, F, V, F.
c) V, V, F, F.
d) V, F, V, V.
e) V, V, V, V.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
► FARMÁCIA ◄

21) Criança de 5 anos encontra-se internada em clínica médica com quadro de Pneumonia
Adquirida na Comunidade (PAC). A radiografia de tórax demonstra a presença de derrame pleural.
Em hemocultura foi isolado Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA). Considerando
que a criança se encontra no 3º dia de uso de vancomicina via EV por cateter venoso periférico, mas
perdeu o acesso venoso e não está sendo possível refazê-lo. Sabendo que a vancomicina é um
antibiótico que não deve ser administrado pela via IM, indique o medicamento mais adequado para
substituir a vancomicina e que possa ser administrado pela via IM.

a) Teicoplanina.
b) Gentamicina.
c) Penicilina G cristalina.
d) Ampicilina.
e) Oxacilina.

22) Paciente de 10 anos e do sexo feminino encontra-se internada em clínica médica com quadro
epiléptico de difícil controle. A mesma encontra-se fazendo uso decarbamazepina, topiramato,
fenobarbital e clobazam, mas as crises convulsivas não estão sendo controladas. Sabendo-se que o
processo de potencialização de efeito leva em consideração o uso de medicamentos que atuam por
mecanismos de ação distintos, indique o medicamento que mais poderá contribuir com o controle
das crises convulsivas dessa paciente.

a) Oxcarbazepina.
b) Clonazepam.
c) Fenitoína.
d) Diazepam.
e) Valproato de sódio.

23) Os medicamentos vasoativos são amplamente utilizados nas UTIs para tratar diferentes tipos de
enfermidades cardiovasculares, como insuficiência cardíaca aguda, síndromes coronarianas agudas,
hipertensão, entre outras. Com relação a essa classe de medicamentos, julgue os itens abaixo e
marque a alternativa CORRETA.

I - O principal efeito desencadeado com o uso de dobutamina é o inotropismo positivo.
II - Noradrenalina desencadeia potente efeito de vasodilatação.
III - Nitroglicerina compreende um potente vasoconstritor.
IV - Milrinona tem como principal utilidade na clínica promover inotropismo negativo.

a) Apenas o item I está correto.
b) Apenas os itens I e II estão corretos.
c) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.
d) Apenas os itens I, II e III estão corretos.
e) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.

24) O processo de resistência bacteriana é crescente no mundo inteiro e algumas bactérias vem se
tornando resistentes a múltiplos medicamentos. O processo encontra-se mais avançado com
bactérias causadoras de infecções, sobretudo em UTIs. Com relação ao processo de resistência
bacteriana, julgue os itens abaixo como Verdadeiro (V) ou Falso (F).
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I - O principal mecanismo de resistência das cepas de S. aureus a penicilina G cristalina é por
produção de beta-lactamases.
II - A associação entre piperacilina e o inibidor de beta-lactamasestazobactam tem o intuito de
evitar a degradação da piperacilina por algumas beta-lactamases.
III - As carbapenemases são enzimas produzidas por bactérias que degradam exclusivamente os
carbapenéns.
IV - Vancomicina não sofre ação das beta-lactamases, pois não pertence ao grupo dos
beta-lactâmicos.
V - Polimixina B é um potente antibiótico onde as bactérias não conseguiram desenvolver um
mecanismo de resistência a esse antibiótico.

Marque a sequência CORRETA.

a) V, F, V, V, V.
b) F, F, V, F, V.
c) V, V, F, V, F.
d) F, V, V, V, F.
e) V, F, V, F, F.

25) Os glicocorticóides compreendem um grupo de medicamentos amplamente utilizados para
tratar diferentes tipos de enfermidades. Com relação às principais características desses
medicamentos, julgue os itens abaixo e marque a alternativa CORRETA.

I - Hidrocortisona se caracteriza por promover elevada retenção hídrica, consequentemente pode
contribuir com o aumento da pressão arterial nos pacientes.
II - Dexametasona causa pouca retenção hídrica. Assim, é droga de escolha para reduzir o processo
inflamatório cerebral nos pacientes com trauma crânio-encefálico.
III - O uso irracional desses medicamentos pode desencadear vários efeitos indesejáveis nos
pacientes como imunossupressão, atrofia muscular, entre outros.
IV - Metilprednisolona é amplamente utilizada na pulsoterapia, pois o uso adequado não retém
muito sódio nem inibe de forma acentuada o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal.

a) Apenas o item II e III estão corretos.
b) Apenas os itens III e IV estão corretos.
c) Apenas os itens I, II e III estão corretos.
d) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.
e) Os itens I, II, III e IV estão corretos.

26) As intoxicações por medicamentos podem ocorrer em pacientes hospitalizados e saber como
reverter essas intoxicações é fundamental no tratamento dos pacientes. Indique a sequência de
medicamentos rotineiramente utilizados no tratamento das intoxicações causadas por fentanil,
midazolam e neostigmina, respectivamente.

a) Atropina, naloxona e flumazenil.
b) Naloxona, atropina e flumazenil.
c) Flumazenil, atropina e naloxona.
d) Naloxona, flumazenil e atropina.
e) Flumazenil, naloxona e atropina.
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27) Anti-histamínicos são medicamentos utilizados para bloquear as ações da histamina. Essa classe
de medicamentos é utilizada na clínica com diferentes finalidades. Indique a sequência de
medicamentos anti-histamínicos com as seguintes características, respectivamente: anti-alérgico que
promove efeito sedativo utilizado pela VO 8/8h em crianças e anti-alérgico de uso oral em pediatria
1x dia e que praticamente NÃO causa efeito sedativo.

a) Dexclorfeniramina e prometazina.
b) Dexclorfeniramina e desloratadina.
c) Desloratadina e fexofenadina.
d) Dimenidrinato e prometazina.
e) Hidroxizina e dexclorfeniramina.

28) A asma brônquica é uma doença caracterizada por inflamação difusa das vias respiratórias,
desencadeada por diversos estímulos deflagradores, que resulta em broncoconstrição reversível. Os
sinais e sintomas compreendem dispnéia, opressão torácica e desenvolvimento de sibilos. O
tratamento envolve controle dos fatores deflagradores do quadro asmático associado a terapia
medicamentosa (MANUAL MSD EDIÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE, 2019). Indique
o conjunto de medicamentos mais adequado a ser utilizado na terapia de manutenção de uma
criança de 11 anos com diagnóstico de asma.

a) Dexclorfeniramina e salbutamol.
b) Salbutamol e ipratrópio.
c) Salmeterol e fluticasona.
d) Formoterol e naproxeno.
e) Fenoterol e tiotrópio.

29) Diuréticos são fármacos que aumentam a taxa do fluxo de urina. Os diuréticos clinicamente
úteis também aumentam a taxa de excreção de Na+ (natriurese) e do ânion que o acompanha –
geralmente o Cl-. A maioria das aplicações clínicas dos diuréticos tem por objetivo reduzir o
volume de líquido extracelular, diminuindo o conteúdo corporal total de NaCl (GOODMAN, 2019).

Com relação às principais características dessa classe de medicamentos, marque a alternativa
CORRETA.

a) Espironolactona promove redução dos níveis de potássio plasmático.
b) Furosemida é o diurético de escolha na terapia do edema pulmonar.
c) Hidroclorotiazida é considerado o diurético mais potente.
d) Clortalidona é um diurético de alça utilizado pelas vias oral e EV.
e) Triantereno aumenta a excreção do potássio, causando hipopotassemia.

30) O uso de analgésicos no paciente pós-cirurgiado é essencial para promover o controle adequado
da dor. Atualmente, existem diferentes classes de analgésicos utilizados na prática clínica. Com
relação ao controle da dor no paciente pós-cirurgiado de apendicite, indique a alternativa que
contém dois medicamentos que atuam por mecanismos de ação distintos e de forma sinérgica no
controle da dor.

a) Dipirona e ibuprofeno.
b) Dipirona e paracetamol.
c) Fentanil e metadona.
d) Dipirona e tramadol.
e) Morfina e fentanil.
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31) Além de bloquear a condução nos axônios do sistema nervoso periférico, os anestésicos locais
interferem nas funções de todos os órgãos nos quais há transmissão ou condução dos impulsos. Por
conseguinte, esses agentes afetam o Sistema Nervoso Central, os gânglios autônomos, as funções
neuromusculares e todos os tipos de músculos, desencadeando efeitos indesejáveis. Com relação às
principais características dos anestésicos locais, julgue os itens abaixo e marque a alternativa
CORRETA.

I - A associação entre bupivacaína com noradrenalina reduz a absorção do anestésico local e,
consequentemente, os efeitos indesejáveis.
II - No coração, os anestésicos locais podem desencadear redução da excitabilidade elétrica, da
velocidade de condução e da força de contração.
III - Bupivacaína é mais segura para o sistema cardiovascular que a levobupivacaína. Portanto,
bupivacaína é preferível a levobupivaína na anestesia espinal.
IV - A anestesia local produz supressão da sensibilidade em uma parte do corpo, sem causar perda
da consciência ou depressão do controle central das funções vitais.

a) Apenas o item II e III estão corretos.
b) Apenas os itens III e IV estão corretos.
c) Apenas os itens I, II e III estão corretos.
d) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.
e) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.

32) Criança de 4 anos dá entrada em Pronto Atendimento de Hospital Pediátrico com quadro típico
de distonia aguda (contrações musculares involuntárias). A mãe relata ao médico de plantão que a
criança fez uso de vários comprimidos de haloperidol usado pelo avô da paciente. Marque a
alternativa que apresenta o medicamento de escolha que deverá ser utilizado para reverter o quadro
de distonia aguda nessa paciente.

a) Biperideno.
b) Flumazenil.
c) Naloxona.
d) Acetilcisteína.
e) Levodopa.

33)
Entre 2016 e 2020, 35 mil crianças e adolescentes de 0 a 19 anos foram mortos de forma
violenta no Brasil – uma média de 7 mil por ano. Além disso, de 2017 a 2020, 180 mil
sofreram violência sexual – uma média de 45 mil por ano. É o que revela o Panorama da
Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil. A violência se dá de
forma diferente de acordo com a idade da vítima. Crianças morrem, com frequência, em
decorrência da violência doméstica, perpetrada por um agressor conhecido. O mesmo vale
para a violência sexual contra elas, cometida dentro de casa, por pessoas próximas. Já os
adolescentes morrem, majoritariamente, fora de casa, vítimas da violência armada urbana e
do racismo (UNICEF, 2021,p-).

Na capital da Paraíba, o hospital Arlinda Marques é referência no tratamento das crianças vítimas
de violência sexual. Considerando uma criança de 11 anos vítima de violência sexual, indique os
medicamentos de escolha utilizados para prevenir as principais Infecções Sexualmente
Transmissíveis.

a) Penicilina G cristalina, oxacilina, cefalotina e vancomicina.
b) Penicilina G benzatina, ceftriaxona, azitromicina e metronidazol.
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c) Gentamicina, amicacina, norfloxacino e ampicilina.
d) Ceftriaxona, cefepima, cefalotina e levofloxacino.
e) Amoxicilina, ampicilina, gentamicina e amicacina.

34) Paciente de 9 anos dá entrada em UPA com manifestações típicas de quadro asmático agudo.
Sabendo que a asma é uma enfermidade que promove como consequência broncoespasmo e
processo inflamatório nas vias aéreas, indique os medicamentos mais adequados para reverter o
broncoespasmo e promover controle do processo inflamatório.

a) Fenoterol e ipratrópio.
b) Formoterol e tenoxicam.
c) Ipratrópio e celecoxibe.
d) Salbutamol e hidrocortisona.
e) Salmeterol e cetoprofeno.

35) A otite média aguda é infecção bacteriana ou viral da orelha média, geralmente acompanhando
infecção do trato respiratório superior. Os sintomas incluem otalgia, muitas vezes associada aos
sintomas como febre, náuseas, vômito e diarréia (MANUAL MSD EDIÇÃO PARA
PROFISSIONAIS DA SAÚDE, 2020). Sabendo-se que o principal patógeno causador dessa
infecção é o Pneumococo, indique a antibioticoterapia utilizada pela VO mais adequada no
tratamento dessa infecção.

a) Ciprofloxacino.
b) Penicilina G cristalina.
c) Amoxicilina.
d) Ceftriaxona.
e) Gentamicina.

36) As fluoroquinolonas são agentes bactericidas potentes contra Proteus, E. coli, Klebsiellae várias
espécies de Salmonella, Shigella, Enterobactere Campylobacter. Algumas fluoroquinolonas são
ativas contra espécies de Pseudomonas (GOODMAN, 2019). Com relação às principais
características desses medicamentos atualmente, marque a alternativa CORRETA.

a) A principal indicação de ciprofloxacino é o tratamento das infecções respiratórias.
b) Fluorquinolonas são antibióticos seguros e que causam poucos efeitos indesejáveis.
c) As fluorquinolonas são antibióticos de escolha para uso na pediatria.
d) Moxifloxacino é indicada principalmente para tratar infecções do trato urinário alto.
e) Levofloxacino pertence ao grupo das fluorquinolonas respiratórias.

37) A escolha dos agentes antipsicóticos para tratamento em longo prazo da esquizofrenia baseia-se
principalmente em evitar os efeitos adversos, devido a problemas de adesão ao tratamento. Os
antipsicóticos de 2ª geração representam as principais alternativas terapêuticas para terapia de
manutenção, uma vez que tendem a causar menos efeitos indesejáveis e se mostram mais seguros.
Marque a alternativa que contém um antipsicótico de 2ª geração.

a) Haloperidol.
b) Risperidona.
c) Clorpromazina.
d) Flufenazina.
e) Levomepromazina.
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38) Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) são medicamentos amplamente utilizados no
tratamento de diferentes enfermidades para reduzir os processos inflamatórios. O uso irracional
desses medicamentos pode desencadear vários efeitos indesejáveis. Indique o principal efeito
indesejável que pode ser causado pelo uso irracional desses medicamentos.

a) Lesão da mucosa gástrica.
b) Pneumonia.
c) Infecção do trato urinário.
d) Síndrome do bebê cinzento.
e) Coagulação sanguínea.

39) Hipertensão é uma enfermidade que acomete principalmente as pessoas adultas e idosas, mas
algumas crianças também apresentam hipertensão. Indique o esquema terapêutico mais adequado e
racional para tratar uma criança de 10 anos, internada em hospital infantil e com pressão arterial
elevada de difícil controle.

a) Enalapril, losartana e furosemida.
b) Hidroclorotiazida, furosemida e clortalidona.
c) Anlolipino, hidroclorotiazida e captopril.
d) Nifedipino, hidralazina e prazosina.
e) Atenolol, carvedilol e nebivolol.

40) Paciente de 9 anos encontra-se em clínica cirúrgica após ter se submetido a procedimento
cirúrgico em decorrência de cálculo biliar. Considerando que o paciente se encontra com
êmese/vômito, indique a opção mais adequada para controlar o quadro emético do paciente, por ser
potente, relativamente segura e atuar por bloqueio serotoninérgico.

a) Bromoprida.
b) Domperidona.
c) Bromoprida.
d) Ondansetrona.
e) Metoclopramida.

41) Os anestésicos gerais deprimem o Sistema Nervoso Central em grau suficiente para possibilitar
a realização de cirurgias e procedimentos desagradáveis. Esses anestésicos têm baixos índices
terapêuticos e, portanto, exigem muito cuidado na sua administração. A seleção de fármacos e vias
de administração específicas para produzir anestesia geral baseia-se nas propriedades
farmacocinéticas e nos efeitos secundários dos diversos fármacos. Para escolher os agentes
anestésicos apropriados, é necessário considerar o contexto do procedimento diagnóstico ou
cirúrgico proposto, bem como as características específicas do paciente e as condições clínicas
associadas.

Com relação às principais características dos anestésicos gerais, julgue os itens abaixo e marque a
alternativa CORRETA.

I - Propofol é um anestésico geral EV amplamente utilizado em decorrência da relativa segurança
de uso.
II - O anestésico geral inalatório sevoflurano é muito utilizado atualmente na anestesia de crianças.
III - O benzodiazepínico tiopental compreende o anestésico geral EV, de preferência em pediatria.
IV - Cetamina é um potente anestésico geral inalatório cujo uso desencadeia anestesia dissociativa.

| Farmácia | 18 |



ESP-PB/SES-PB ›› PROCESSO SELETIVO ›› Residência Multiprofissional em Saúde da Criança - Edital 18/2021.

a) Apenas os itens I e II estão corretos.
b) Apenas os itens II e III estão corretos.
c) Apenas os itens I, II e III estão corretos.
d) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.
e) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.

42) Analgésicos e anti-piréticos são medicamentos amplamente utilizados no controle da dor e
febre. Quando se trata do uso em pediatria, critérios de escolha bem definidos devem ser adotados.
Com relação ao uso desses medicamentos em crianças, julgue os itens abaixo e marque a alternativa
CORRETA.

I - Paracetamol VO apresenta ação analgésica e anti-térmica, sendo um medicamento relativamente
seguro para uso em crianças.
II - Dipirona VO ou EV é uma alternativa amplamente utilizada no controle da dor e da febre na
pediatria.
III - Ibuprofeno VO é uma alternativa a ser utilizada no controle da dor e da febre nas crianças.
IV - O principal efeito indesejável que pode ser desencadeado com o uso de dipirona é a
hepatotoxicidade.

a) Apenas os itens I e II estão corretos.
b) Apenas os itens II e III estão corretos.
c) Apenas os itens I, II e III estão corretos.
d) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.
e) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.

43) O ácido gástrico e a pepsina no estômago geralmente não provocam lesões ou sintomas de
doenças acidopépticas por causa de mecanismos de defesa intrínsecos. O estômago é protegido por
vários fatores referidos coletivamente como "defesa da mucosa", e vários deles são estimulados pela
geração local de prostaglandinas e NO. Se houver ruptura dessas defesas, pode haver formação de
úlcera gástrica ou duodenal. O tratamento e a prevenção de distúrbios relacionados à acidez são
feitos diminuindo a acidez gástrica e aumentando a defesa da mucosa (GOODMAN, 2019). Para os
pacientes com enfermidades graves e fazendo uso de vários medicamentos, é importante acrescentar
na prescrição do mesmo um medicamento gastroprotetor.

Com relação às principais características dessa classe de medicamentos, julgue os itens abaixo e
marque a alternativa CORRETA.

I - Os inibidores de bomba de prótons representam a principal classe de medicamentos utilizados
como preventivos de úlceras gástricas e duodenais nesses pacientes.
II - O omeprazol compreende um dos medicamentos mais utilizados nesses pacientes, normalmente
pela via EV.
III - Inibidores de bomba de prótons são medicamentos que podem causar muitos efeitos
indesejáveis graves e fatais, tendo uso restrito atualmente.
IV - Atualmente os antagonistas H2 da histamina como a ranitidina são mais potentes e seguros
quando comparados aos inibidores de bomba de prótons.

a) Apenas os itens I e II estão corretos.
b) Apenas os itens II e III estão corretos.
c) Apenas os itens I, II e III estão corretos.
d) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.
e) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.
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44) Embora os benzodiazepínicos exerçam efeitos clínicos qualitativamente similares, há, em seus
espectros farmacodinâmicos e em suas propriedades farmacocinéticas, diferenças quantitativas que
determinam vários padrões de aplicação terapêutica (GOODMAN, 2019).

Com relação às principais características dos benzodiazepínicos, julgue os itens abaixo e marque a
alternativa CORRETA.

I - Midazolam é amplamente utilizado como sedativo em pacientes de UTI.
II - Diazepam compreende um importante anticonvulsivante para uso hospitalar.
III - Flumazenil é utilizado nos casos de intoxicação aguda por benzodiazepínicos.
IV - Fenobarbital é um dos benzodiazepínicos mais utilizados como sedativo em UTI.

a) Apenas os itens I e II estão corretos.
b) Apenas os itens II e III estão corretos.
c) Apenas os itens I, II e III estão corretos.
d) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.
e) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.

45) Muitas crianças dão entrada em UPAs com crises convulsivas que podem ser desencadeadas por
vários fatores, como febre, infecções do Sistema Nervoso Central, traumas, entre outras causas.
Assim, o conhecimento sobre os anticonvulsivantes é essencial para uso mais adequado nos
pacientes. Com relação às principais características dos anticonvulsivantes, julgue os itens abaixo e
marque a alternativa CORRETA.

I - Fenitoína de uso oral ou EV é amplamente utilizada em ambiente hospitalar, causando poucos
efeitos indesejáveis a curto prazo.
II - Fenobarbital apresenta mecanismo de ação diferente de fenitoína e ambos podem ser usados em
associação.
III - Tiopental é o anticonvulsivante mais utilizado em pacientes de Pronto Atendimento, em virtude
da elevada segurança e eficácia.
IV - O benzodiazepínico midazolam é uma alternativa adequada a ser utilizada no tratamento desses
pacientes em Pronto Atendimento.

a) Apenas os itens I e II estão corretos.
b) Apenas os itens II e III estão corretos.
c) Apenas os itens I, II e III estão corretos.
d) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.
e) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.

46) Paciente de 10 anos encontra-se internado em UTI há 15 dias em decorrência de um quadro de
insuficiência cardíaca aguda. No 16º dia de internação em UTI, esse paciente evolui com quadro
grave de sepse. Considerando a importância de se iniciar a antibioticoterapia o mais rápido possível,
antes mesmo de se identificar o (s) agente (s) etiológico (s) causador (es) da infecção. E que, nesses
casos, ampliar o espectro de ação é fundamental. Indique o esquema terapêutico mais adequado
para se iniciar o tratamento desse paciente de forma empírica.

a) Ciprofloxacino, levofloxacino e gentamicina.
b) Meropenem, vancomicina e amicacina.
c) Oxacilina, cefalotina e ceftriaxona.
d) Penicilina G cristalina, ampicilina e oxacilina.
e) Gentamicina, amicacina e ampicilina.
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47) As Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) são um dos eventos adversos mais
frequentes associados à assistência à saúde e um grave problema de saúde pública, pois aumentam a
morbidade, a mortalidade e os custos a elas relacionados, além de afetar de forma negativa a
segurança do paciente e a qualidade dos serviços de saúde. Em um estudo realizado no Brasil que
estimou os custos de ocupação-dia total e médio por paciente com IRAS ou sem IRAS, concluiu-se
que o custo diário do paciente com IRAS foi 55% superior ao de um paciente sem IRAS. Portanto,
o uso de estratégias com o intuito de prevenir o desenvolvimento de IRAS é essencial para reduzir
os custos nos hospitais (ANVISA, 2021). Entre as estratégias, destaca-se a implementação da
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) atuante, conforme portaria no 2616, de
12/05/1998 do Ministério da Saúde (ANVISA. Programa Nacional De Prevenção E Controle De
Infecções Relacionadas À Assistência À Saúde (PNPCIRAS) 2021 a 2025, 2021).

Com relação às principais características das CCIH, julgue os itens abaixo e marque a alternativa
CORRETA.

I - O farmacêutico é um dos profissionais da área de saúde que deve estar presente como membro
de uma CCIH.
II - Estimular o uso racional de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares é uma
das competências da CCIH.
III - É competência da CCIH, definir, em cooperação com a Comissão de Farmácia e Terapêutica,
política de utilização de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares para a
instituição.
IV - Realizar investigação epidemiológica de casos e surtos, sempre que indicado, e implantar
medidas imediatas de controle é uma das competências da CCIH.

a) Apenas os itens I e II estão corretos.
b) Apenas os itens II e III estão corretos.
c) Apenas os itens I, II e III estão corretos.
d) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.
e) Os itens I, II, III e IV estão corretos.

48) As atividades clínico-assistenciais se desenvolvem na continuidade da prescrição e dispensação,
com atuação do farmacêutico na avaliação dos objetivos terapêuticos, orientação ao usuário,
monitoramento dos resultados e identificação de problemas relacionados ao uso dos medicamentos.
Essa atividade está relacionada à farmácia clínica, com a qual se busca superar a atuação
fragmentada da Assistência Farmacêutica quase que exclusivamente direcionada à aquisição e
distribuição dos medicamentos, inserindo-a como uma ação de atenção à Saúde a ser desenvolvida
com enfoque multidisciplinar (CONASS, Assistência farmacêutica no SUS. V.7, 2015).

Com relação às principais características da farmácia clínica, julgue os itens abaixo e marque a
alternativa CORRETA.

I - O farmacêutico clínico deve atuar no âmbito hospitalar estimulando o uso racional de
medicamentos e materiais médico-hospitalares.
II - O farmacêutico clínico pode avaliar resultados de cultura de microrganismos e sugerir ao
médico prescritor os esquemas terapêuticos mais adequados disponíveis.
III - Quando algum medicamento prescrito não está disponível na farmácia, o farmacêutico clínico
pode alterar prescrições de antibióticos e psicotrópicos.
IV - O farmacêutico clínico deve trabalhar em harmonia com a equipe médica e de enfermagem,
sugerindo as melhores alternativas terapêuticas para o paciente.
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a) Apenas os itens I e II estão corretos.
b) Apenas os itens II e III estão corretos.
c) Apenas os itens I, II e III estão corretos.
d) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.
e) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.

49) A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) é uma instância colegiada, de caráter consultivo e
deliberativo, que tem por finalidade assessorar ao gestor e equipe de saúde em assuntos referentes a
medicamentos (BRASIL. Assistência Farmacêutica na atenção básica: instruções técnicas para sua
organização. 2002). Com relação às principais características da CFT, julgue os itens como
Verdadeiro (V) ou Falso (F).

I - Assessorar a Gerência de Assistência Farmacêutica nos assuntos referentes a medicamentos é
uma das funções da CFT.
II - Recomenda-se que os integrantes da CFT contem com médicos, farmacêuticos, enfermeiros,
odontólogos, entre outros profissionais de saúde.
III - Uma das etapas iniciais do processo de aquisição de medicamentos é constituir a CFT, por
meio de instrumento legal, para legitimar o processo.
IV - Estabelecer critérios para inclusão e exclusão de medicamentos e prescrição de medicamentos
de uso restrito como antibióticos e psicotrópicos.

Marque a sequência CORRETA.
a) V, V, V, V.
b) V, V, F, V.
c) F, F, V, F.
d) V, F, F, V.
e) F, V, F, V.

50) O processo de distribuição de medicamentos é um ponto chave da assistência farmacêutica e
compreende uma atividade que consiste no suprimento de medicamentos às unidades de saúde, em
quantidade, qualidade e tempo oportuno, para posterior dispensação à população usuária (BRASIL.
Assistência Farmacêutica na atenção básica: instruções técnicas para sua organização. 2002). Com
relação às principais características do processo de distribuição de medicamentos, julgue os itens
como Verdadeiro (V) ou Falso (F).

I - Uma distribuição de medicamentos deve garantir: rapidez e segurança na entrega, eficiência no
sistema de informação e controle.
II - É importante a garantia de que os produtos chegarão ao destinatário nas quantidades corretas e
com a qualidade desejada.
III - A preparação do pedido para distribuição dos medicamentos deve ser feita preferencialmente
por um único funcionário, pois não é necessário realizar conferência.
IV - É recomendado realizar inspeção física do medicamento para identificar alterações no produto
ou nas embalagens antes da distribuição.

Marque a sequência CORRETA.

a) V, V, V, V.
b) V, V, F, V.
c) F, F, V, F.
d) V, F, F, V.
e) F, V, F, V.
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