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- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta. 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão. 
  

 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS. 

 
 

Duração total da prova: 4 horas 
                                                                                                                                                

 �- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Anote o seu 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. 

                   



Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Farmácia  – Janeiro/2013 
Pág. 1 

 
 

 
                      
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  



Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Farmácia  – Janeiro/2013 
Pág. 2 

 
 

 
1. A gestão municipal de saúde, no gerenciamento do 

cuidado resolutivo e integral, utiliza instrumentos de 
integração dos serviços de saúde que permitem o 
atendimento em tempo e modo oportunos. 
Consideram-se como instrumentos de integração dos 
serviços os seguintes dispositivos: 

 
I. Piso da atenção Básica (PAB) garantindo a 

referência e contrarreferência. 
II.  Central de regulação responsável pela marcação 

de consultas, exames especializados, controle de 
leitos, internações e urgência e emergência, a 
partir de sistema on-line ou outro mecanismo de 
classificação de risco e vulnerabilidade. 

III.  Veículos em boas condições de uso, 
manutenção e segurança, com motorista, para 
realização das atividades externas programadas 
dos profissionais das equipes da Unidade Básica 
de Saúde. 

IV.  Monitoramento das filas de espera para atenção 
especializada. 

V. Institucionalização de plano de carreiras, cargos 
e salários aos profissionais de saúde, nas 
instituições vinculadas ao SUS. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

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

2. As diretrizes para organização da Rede de Atenção à 
Saúde (RAS), no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
como estratégia para superar a fragmentação da 
atenção e da gestão nas regiões de saúde, têm o 
objetivo de assegurar ao usuário as ações e serviços 
de saúde com efetividade e eficiência.  
A respeito das Redes de Atenção à Saúde, é 
CORRETO afirmar: 

 
A) A Atenção Primária à Saúde constitui o 

primeiro contato de indivíduo, famílias e 
comunidades com o sistema de saúde, 
constituídas de equipe multidisciplinar, 
integrando, coordenando o cuidado e 
atendendo as suas necessidades de saúde.  

B) A RAS fundamenta-se nas ações curativas e 
reabilitadoras, com financiamento baseado em 
séries históricas de procedimentos realizados 
em pontos de atenção. 

C)  A organização dos serviços é de forma 
hierárquica organizada por ponto de Atenção à 
Saúde para as condições agudas e para os 
eventos de agudização das condições 
crônicas.  

D) A população de responsabilidade da RAS vive 
em território sanitário definido por lógica 
politico-administrativa.  

E) A participação social é passiva por meio de 
conselhos de saúde, e a comunidade é vista 

como cuidadora que recebe prescrições dos 
profissionais de saúde.  
 

3. O Sistema de Informação em saúde é um 
instrumento vital para o funcionamento e organização 
dos serviços, pois subsidia a tomada de decisões de 
forma ágil para as medidas de controle de doenças, o 
planejamento e avaliação das ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde.  
Considere as afirmativas a respeito do Sistema de 
Informação em Saúde. 

 
I. Obrigatoriedade de alimentação semestral e 

sistemática dos Sistemas da Atenção à Saúde 
por parte dos municípios, dos Bancos de Dados 
Nacionais de Informação. Assim, o não repasse 
da informação com regularidade implicará na 
suspensão da transferência dos recursos do Piso 
de Atenção Básica. 

II. Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) 
é um instrumento gerencial dos Sistemas Locais 
de Saúde e do monitoramento das ações da 
Estratégia Saúde da Família com a finalidade de 
obter informações sobre cadastros de famílias, 
condições de moradia, saneamento, situação de 
saúde, produção e composição das equipes de 
saúde.  

III. O Sistema de Informação de Agravos Notificáveis 
(SINAN) utiliza como referência as doenças de 
notificação obrigatória a partir das fichas de 
notificações e investigação de agravos com a 
finalidade de controle e auditoria dos serviços de 
saúde. 

 
 É correto o que se afirma APENAS  em: 

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

As questões de números 4 e 5 referem-se à 
Norma Regulamentadora NR 32 - SEGURANÇA E 
SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE 
SAÚDE, que tem por finalidade estabelecer as 
diretrizes básicas para a implementação de 
medidas de proteção à segurança e à saúde dos 
trabalhadores dos serviços de saúde, bem como 
daqueles que exercem atividades de promoção e 
assistência à saúde em geral. 

 
4. A respeito de emissão da Comunicação de Acidente 

de Trabalho (CAT) em situações de riscos biológicos, 
assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 

acidente envolvendo riscos biológicos, apenas 
quando houver o  afastamento do trabalhador. 

B) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 
acidente envolvendo riscos biológicos, 
somente quando não houver o afastamento do 
trabalhador. 
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C) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 
acidente envolvendo riscos biológicos com ou 
sem afastamento do trabalhador. 

D) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 
acidente envolvendo riscos biológicos após a 
comprovação de contaminação por agentes 
biológicos. 

E) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 
acidente envolvendo riscos biológicos apenas 
se houver requerimento administrativo 
assinado pelo empregador. 

 
5. Em relação à vacinação dos trabalhadores em saúde 

pode-se afirmar que:  
 

I. A todo trabalhador dos serviços de saúde deve 
ser fornecido, gratuitamente, programa de 
imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B 
e os estabelecidos no Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional, com comprovante 
e registro no prontuário clínico individual do 
trabalhador, das vacinas recebidas. 

II. Sempre que houver vacinas eficazes contra 
outros agentes biológicos a que o trabalhador 
está, ou poderá estar, exposto, o empregador 
pode fornecê-las, mas com oneração ao 
trabalhador.  

III. O empregador deve fazer o controle da eficácia 
da vacinação sempre que for recomendado pelo 
Ministério da Saúde e seus órgãos, e 
providenciar, se necessário, seu reforço.  

IV. O empregador deve assegurar que os 
trabalhadores sejam informados das vantagens e 
dos efeitos colaterais, assim como dos riscos a 
que estarão expostos por falta ou recusa de 
vacinação, devendo, nestes casos, guardar 
documento comprobatório e mantê-lo disponível 
à inspeção do trabalho.  

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

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

6. Em todo o mundo, a proporção de pessoas com 60 
anos ou mais está crescendo mais rapidamente que 
a de qualquer outra faixa etária. Entre 1970 e 2025, 
espera-se um crescimento de 223 %, em torno de 
694 milhões, no número de pessoas mais velhas. Em 
2025, existirá um total de aproximadamente 1,2 
bilhões de pessoas com mais de 60 anos. Até 2050 
haverá dois bilhões, sendo 80% nos países em 
desenvolvimento. (OPS, 2005) 
Essas mudanças confirmam necessidades e 
demandas de serviços sociais e de saúde com novas 
exigências que requerem um planejamento inovador 
e reformas políticas substanciais.  No planejamento 
em saúde os indicadores demográficos e 
epidemiológicos constituem um dos principais 
componentes na análise da situação de saúde para o 
apoio à tomada de decisões e o desenvolvimento de 
ações em saúde. 

Considere as afirmativas abaixo a respeito dos 
indicadores de saúde no Brasil: 

 
I. Redução da morbidade das doenças infecciosas 

e parasitárias, deixando de constituir em 
problema de saúde pública. 

II. Redução da fecundidade no país nas últimas 
décadas, principalmente a partir de 1967, pela 
implantação do Programa Nacional de Controle 
de Natalidade do Ministério da Saúde. 

III. Aumento das doenças crônicas, como 
cardiopatia, diabetes, câncer e depressão, esta 
particularmente considerada como uma das 
principais causas de morte e invalidez no país. 

IV. Redução das prevalências de desnutrição e o 
aumento da obesidade, consolidando-se como o 
agravo nutricional mais importante. 

V. Baixa razão de masculinidade em grupos etários 
mais velhos, fenômeno que se denomina 
feminização do envelhecimento. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

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

7. Processo desenvolvido em uma perspectiva 
dialógica, emancipadora, participativa, criativa e que 
contribui para a autonomia do usuário, no que diz 
respeito à sua condição de sujeito de direitos e autor 
de sua trajetória de saúde e doença; e autonomia dos 
profissionais diante da possibilidade de reinventar 
modos de cuidado mais humanizados, 
compartilhados e integrais é a conceituação de: 

 
A) Educação em Saúde. 
B) Informação em Saúde. 
C) Territorialização. 
D) Equidade. 
E) Integralidade. 

 
8. O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas 

institucionais, pactuado entre as três esferas de 
gestão (União, estados e municípios) do Sistema 
Único de Saúde, com o objetivo de promover 
inovações nos processos e instrumentos de gestão. 
Sua implementação se dá por meio da adesão de 
municípios, estados e União ao Termo de 
Compromisso de Gestão, renovado anualmente e 
que estabelece metas e compromissos para cada 
ente da federação.  
Em relação às três dimensões para implantação do 
Pacto tem-se: 

 
I. As prioridades do  Pacto pela Vida envolvem: a 

saúde do idoso; o controle do câncer do colo do 
útero e da mama;  a redução da mortalidade 
infantil e materna; o fortalecimento da capacidade 
de resposta às doenças emergentes e endemias, 
com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, 
malária e influenza; a promoção da Saúde;  e o 
fortalecimento da Atenção Básica. 
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II. A Carta dos direitos dos usuários do SUS é uma 
das iniciativas atingidas pelo  Pacto em Defesa 
do SUS.  

III. O Pacto de Gestão estabelece diretrizes para a 
gestão do sistema nos aspectos, entre outros,  
da: descentralização; regionalização; e 
participação e controle social.  

IV. O monitoramento dos Pactos é orientado pelos 
indicadores, objetivos, metas e responsabilidades 
que compõem o Termo de Compromisso de 
Gestão.  

 
 Está(ão) CORRETA(S):   

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

9. Em relação à Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa pode-se afirmar que:  

  
I. Sua finalidade primordial é recuperar, manter e 

promover a autonomia e a independência dos 
indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas 
e individuais de saúde para esse fim, em 
consonância com os princípios e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde. 

II. As diretrizes da Política Nacional de saúde da 
Pessoa Idosa incluem, entre outras: promoção do 
envelhecimento ativo e saudável; estímulo às 
ações intersetoriais, visando à integralidade da 
atenção  e atenção integral, integrada à saúde da 
pessoa idosa. 

III. A caderneta de saúde da pessoa idosa; o 
programa nacional de formação de cuidadores de 
idosos dependentes na rede de Escolas Técnicas 
do SUS e fomento ao acesso e uso racional de 
medicamentos correspondem a estratégias da 
Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. 

IV. As diretrizes estabelecidas na referida Política 
implicam no desenvolvimento de um amplo 
conjunto de ações, que requerem o 
compartilhamento de responsabilidades com 
outros setores como: educação; previdência 
social; sistema único de assistência social; 
trabalho e emprego; desenvolvimento urbano, 
transporte; justiça e direitos humanos; ciência e 
tecnologia e esporte e lazer. 

 
Está(ão) CORRETA(S):   

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

10. Em relação à Política Nacional de Humanização 
(PNH) pode-se afirmar que:  

 
I. A humanização do Sistema Único de Saúde se 

operacionaliza com o trabalho em rede com 

equipes multiprofissionais; com atuação 
transdisciplinar; com o mapeamento, a análise e 
o atendimento de demandas e interesses dos 
diferentes sujeitos do campo da saúde. 

II. Uma das orientações gerais da Política Nacional 
de Humanização é a construção de autonomia e 
protagonismo dos sujeitos e coletivos implicados 
na rede do SUS. 

III. Um dos parâmetros para implementação de 
ações da PNH na atenção hospitalar é a garantia 
de visita aberta, da presença do acompanhante e 
de sua rede social. 

IV. A indissociabilidade entre atenção e gestão 
envolve a integralidade do cuidado e integração 
dos processos de trabalho. 

 
 Está(ão) CORRETA(S):   

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

11. Em relação às práticas de Educação em Saúde 
afirma-se que: 

 
I. As práticas ideais a serem adotadas são aquelas 

de caráter prescritivo de comportamentos ideais. 
II. As práticas ideais são aquelas que valorizam o 

olhar reducionista a respeito dos determinantes e 
condicionantes do processo saúde-doença. 

III. As práticas ideais são aquelas que promovem o 
diálogo para a autonomia do sujeito bem como a 
emancipação de grupos populacionais. 

IV. As práticas ideais são aquelas que 
problematizam a realidade, tomada como 
referência, e apresenta-se como um dispositivo 
de crítica social das realidades de vida dos 
indivíduos e das coletividades. 

V. As práticas ideais são aquelas que adotam a 
concepção positivista para a educação, 
transmitindo e prescrevendo hábitos e costumes 
necessários para se obter saúde. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em:  

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

12. Aos princípios básicos e diretrizes do Sistema Único 
de Saúde (SUS), estabelecidos pelo Art. 198 da 
Constituição Federal de 1988, incluem-se: 

 
I. Descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo. 
II. Atendimento integral, com prioridades para as 

atividades assistenciais.  
III. Participação da comunidade somente no nível 

local. 
IV. Atendimento especializado e participativo. 
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V. Atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas. 

 
 Está(ão) correta(s)  APENAS  a(s) opção(ões):   

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

13. Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), pode-
se afirmar que: 

 
I. Compreende um conjunto de ações e serviços, 

prestados por órgãos e instituições públicas, nas 
três esferas de governo, da Administração direta 
e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 
Público. 

II. Entre seus objetivos está a identificação e 
divulgação dos fatores condicionantes e 
determinantes da saúde. 

III. A  iniciativa privada poderá participar do Sistema 
Único de Saúde,  em caráter complementar. 

IV. Um dos campos de atuação SUS envolve a 
fiscalização e o controle de serviços, produtos e 
substâncias de interesse para a  Saúde.  

 
Está(ão) CORRETA(S):   

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

14. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa  
envolve responsabilidades institucionais cabendo aos 
gestores do Sistema Único de Saúde, em todos os 
níveis, e de forma articulada, prover os  meios e atuar 
para viabilizar o alcance do propósito desta Política.  
Entre as diretrizes para implantação desta política, 
tem-se: 

 
I. A promoção do envelhecimento ativo implica em 

ações para  manter a capacidade funcional e a 
autonomia do idoso; em reconhecer os direitos 
das pessoas idosas; e em princípios de 
independência, participação, dignidade, 
assistência e autorrealização. 

II. O atendimento acolhedor e resolutivo à pessoa 
idosa, baseado em critérios de risco.  

III. Uma prática de cuidados com abordagem global, 
interdisciplinar e multidimensional, considerando  
a interação entre os fatores físicos, psicológicos e 
sociais que influenciam a  saúde dos idosos e o 
ambiente em que está inserido. 

IV. O enfrentamento de fragilidades, da pessoa 
idosa, da família e do sistema de saúde e a 
promoção da saúde e da integração social em 
todos os níveis de atenção são os dois grandes 
eixos norteadores para a integralidade de ações. 

 
Está(ão) correta(s) SOMENTE a(s) afirmativas():  

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

15. Os indicadores de saúde tem como objetivo analisar 
a situação de saúde. Podem ser estar relacionados 
diretamente à saúde de indivíduos ou de uma 
população; às condições do meio ambiente  que 
influenciam no estado de saúde; e aos serviços de 
saúde.  
Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir: 

 
I. Os indicadores de saúde são fundamentais para 

o planejamento em saúde e formulação de 
políticas públicas. 

II. Os indicadores de saúde servem apenas para 
avaliar o nível de vida de uma população.  

III. Taxa de mortalidade e taxa de incidência medem, 
respectivamente, o risco de uma população 
morrer e  adoecer. 

IV. A mortalidade proporcional com 50 anos ou mais 
de idade, também chamado Indicador de 
Swaroop e Uemura, auxilia na análise das 
condições de saúde. Quanto maior o seu valor, 
significa que  morreram mais pessoas e piores 
são as condições de saúde. 

 
É correto o que se afirma SOMENTE nas afirmativas: 

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

 
16. As ações e serviços públicos de saúde integram uma 

rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, organizado de acordo com as 
seguintes diretrizes: 

 

I. Descentralização, com direção única em cada 
esfera de governo. 

II. Atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais. 

III. Participação da comunidade. 
IV. Fiscalização permanente por parte do tecido 

social. 
V. Financiamento direto por parte das esferas de 

governo e indireto, primordialmente por meio de 
fundos privados de investimentos e parcerias 
público-privadas (PPP). 

 
Estão CORRETAS as opções: 

 
A) Apenas I, III e V. 
B) Apenas I, II e III. 
C) I, II, III e IV. 
D) Apenas II, IV e V. 
E) Apenas II, III, IV e V. 
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17. Ao longo do tempo o processo saúde-doença foi 
interpretado de diversas maneiras, do “mágico ao 
social”, com algumas teorias interpretativas como da 
unicausalidade, multicausalidade e determinação 
social.  Em relação à determinação social do 
processo saúde-doença, pode-se afirmar: 

 
I. A inserção do indivíduo na sociedade, renda, 

educação, moradia, relações sociais e familiares 
influenciam no aparecimento de riscos de 
adoecer e morrer. 

II. Entende que a doença surge em decorrência da 
inserção do indivíduo na sociedade, mas pode 
ser controlada apenas com intervenções 
individuais. 

III.  As condições de trabalho interferem no processo  
saúde-doença do trabalhador, podendo colocá-lo 
em situações de risco à sua saúde. 

IV. Desconsidera a interferência do saneamento no 
processo-saúde doença, em detrimento das 
relações sociais do indivíduo. 
 

Está(ão) correta(s)  APENAS  a(s) afirmativa(s):   
 

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

18. Entre os métodos utilizados para planejar as ações 
de saúde, tem-se o planejamento estratégico 
situacional (PES), proposto por Matus, voltado para a 
resolução de problemas.  
Quanto ao PES, pode-se afirmar que: 

 
I. A ação é centrada na governabilidade do ator 

social. 
II. Compreende quatro (4) momentos: explicativo, 

normativo, estratégico e tático-operacional. 
III. O sujeito que planeja não faz parte da realidade 

dos atores envolvidos no processo. 
IV. Considera a existência de conflitos e relações de 

poder  entre os atores sociais. 
 

É correto o que se afirma SOMENTE em: 
 

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

19. Em relação à vigilância em saúde: 
 

I. O conceito de vigilância em saúde surge no 
Brasil, na década de 1990 na reestruturação de 
secretarias estaduais e municipais de saúde, 
unificando administrativamente as vigilâncias 
epidemiológica, sanitária e de saúde do 
trabalhador. 

II. Envolve apenas ações no setor saúde, voltadas 
principalmente à cura e reabilitação. 

III. Possibilita rearticular saberes e práticas 
sanitárias que contribuem para consolidar os 
princípios do SUS. 

IV. É fundamentada em várias disciplinas, tais como 
epidemiologia, ciências sociais, geografia crítica. 

 
É correto o que se afirma SOMENTE em: 

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

20. As políticas públicas formam um conjunto de ações 
públicas que têm como objetivos e funções:  

 
I. Atender às necessidades de apenas um 

segmento da sociedade, com função 
redistributiva. 

II. Trabalhar apenas com a coletividade e promover 
proteção a todos. 

III. Atender às necessidades individuais e coletivas e  
promover políticas redistributivas. 

IV. Garantir a articulação entre o indivíduo e a 
sociedade. 

V. Articular a sociedade com o Estado. 
 

É correto o que se afirma  APENAS  em:   
 

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

21. O tecido adiposo aumenta em termos percentuais 
com o decorrer do tempo. Este fato pode contribuir 
para: 

  
A) Aumento significativo do volume de distribuição 

de drogas lipofílicas. 
B) Diminuição do tempo de meia-vida de drogas 

lipofílicas, como o diazepam. 
C) Diminuição do acúmulo tecidual de drogas 

lipofílicas. 
D) Eliminação acelerada de medicamentos 

lipofílicos. 
E) Diminuição do volume de distribuição de 

drogas lipofílicas. 
 

22. O rim é a principal via de excreção de muitos 
medicamentos. Em pacientes idosos, a função renal 
encontra-se diminuída como consequência do 
decorrer da idade.  
Com relação à função renal de pacientes idosos 
pode-se afirmar que: 

  
A) A diminuição do total de glomérulos reflete em 

um declínio no clearence de creatinina, que 
não é necessariamente acompanhado por um 
aumento na creatinina sérica. Este fato exige 
que a maior parte das drogas tenha sua dose 
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ajustada para o idoso, bem como o intervalo 
entre doses. 

B) A redução da função renal em idosos aumenta 
a sua capacidade de eliminar drogas que 
sejam primariamente excretadas pelos rins. 

C) A diminuição do total de glomérulos reflete em 
um aumento no clearence de creatinina. 

D) Apesar das diferenças fisiológicas com relação 
à função renal de idosos, não se recomenda 
ajuste de dose para estes pacientes, uma vez 
que tal procedimento não resolve problemas 
com drogas que sejam primariamente 
excretadas pelos rins. 

E) O ajuste de dose de drogas que sejam 
primariamente excretadas pelos rins é 
contraindicado para pacientes idosos. 

 
23. Quanto às mudanças na sensibilidade do organismo 

de pacientes idosos a medicamentos, pode-se 
afirmar que: 

  
A) Uma resposta aumentada a medicamentos 

beta-adrenérgicos tem sido observada em 
pacientes idosos. Este fato pode contribuir 
para o aumento da resposta taquicárdica às 
ações vasodilatadoras de medicamentos 
bloqueadores de canal de cálcio. 

B) Mudanças na afinidade da ligação das drogas 
aos sítios receptores, eventos pós-receptores e 
mecanismos de controle homeostático podem 
resultar em diferenças na sensibilidade 
intrínseca a medicamentos entre os pacientes 
idosos. 

C) Os idosos apresentam diminuição na resposta 
aos anticoagulantes orais e requerem doses 
maiores de varfarina em comparação com 
pacientes jovens para conseguir o mesmo grau 
de anticoagulação. 

D) Como não há envolvimento de órgãos afetados 
pelo envelhecimento (como fígado e rins) no 
processo de sensibilidade, nenhuma mudança 
significativa na sensibilidade a medicamentos 
entre os pacientes idosos é relatada pela 
literatura. 

E) Apesar de serem observadas variações quanto 
à sensibilidade de pacientes idosos a vários 
tipos de medicamentos, nestes pacientes, a 
resposta a determinada dose de 
medicamentos anticoagulantes orais (grau de 
anticoagulação) é a mesma observada em 
pacientes jovens. 

 
24. Cabe ao farmacêutico, no processo de 

acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes 
geriátricos, atentar para determinados princípios de 
prescrição para idosos. As alternativas a seguir 
apresentam alguns destes princípios, com 
EXCEÇÃO de uma. Assinale-a. 

  
A) Avaliar a necessidade da farmacoterapia. 

Sempre que possível, deve-se tentar lançar 
mão de terapias não-medicamentosas. 

B) Conhecer a farmacologia das drogas 
prescritas. Aprofundar-se nas drogas mais 
utilizadas pelo paciente idoso. 

C) Revisar regularmente o plano terapêutico e 
discutir com o prescritor sobre a possibilidade 
de descontinuar as drogas desnecessárias. 

D) Recordar drogas que podem causar doenças. 
Efeitos adversos de drogas podem apresentar-
se atipicamente nos idosos ou podem 
mimetizar doenças. 

E) Traçar um histórico cuidadoso sobre hábitos e 
uso de medicamentos. Deve-se incluir apenas 
drogas prescritas, sendo desnecessário 
considerar drogas não prescritas, fitoterápicos, 
álcool, cafeína e outras informações dietéticas 
e sobre alergias. 

 
25. Quanto ao uso de medicamentos por pacientes 

idosos, deve-se considerar que: 
  

A) Modificações na composição do organismo do 
idoso não afetam a ação das drogas. 

B) Não ocorrem modificações na sensibilidade a 
nenhum grupo de medicamentos no organismo 
do paciente idoso. 

C) Diferentemente de outras funções no idoso, a 
função cognitiva do idoso é a única que não 
pode ser alterada por nenhum grupo de 
fármacos. 

D) Aumentando-se a idade do paciente, 
aumentam os custos de internação, o tempo 
de hospitalização e o risco de reações 
adversas a medicamentos. 

E) Medicamentos diuréticos podem ser utilizados 
por idosos sem nenhuma restrição, pois não 
apresentam nenhum risco de causar prejuízo 
funcional ao organismo destes pacientes. 

 
26. Os pacientes idosos frequentemente encontram 

alguns obstáculos à adesão, relacionados com sua 
idade. Sobre tais obstáculos, pode-se afirmar que: 

  
A) A redução da destreza não pode ser 

considerada um obstáculo para adesão de 
pacientes idosos. 

B) Segundo a literatura, não existem fármacos 
reconhecidamente não adequados para 
pacientes idosos. 

C) A acentuação dos déficits de memória e da 
confusão, a redução dos suportes social e 
financeiro e o aumento do número de fármacos 
utilizados ao mesmo tempo representam 
alguns dos obstáculos à adesão de pacientes 
idosos. 

D) Cabe somente ao prescritor o cuidado e o 
acompanhamento da farmacoterapia de 
pacientes idosos. 

E) Como os idosos são pacientes normalmente 
acompanhados por médicos, os farmacêuticos 
não possuem responsabilidade legal nem 
profissional de oferecer informações sobre a 
farmacoterapia a esses pacientes. 
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27. Sobre a farmacologia de medicamentos 
antitireiodeanos, pode-se afirmar que: 

  
A) Os fármacos classificados como 

antitireoideanos bloqueiam o mecanismo de 
transporte do iodeto. 

B) Os fármacos classificados como inibidores 
iônicos interferem diretamente na síntese dos 
hormônios da tireoide. 

C) Os fármacos classificados como 
concentrações elevadas do próprio iodo 
provocam lesão da glândula com radiação 
ionizante. 

D) Os principais inibidores podem ser 
classificados em quatro categorias: fármacos 
antitireiodeanos, inibidores iônicos, 
concentrações elevadas do próprio iodo e iodo 
radioativo. 

E) Os fármacos classificados como iodo 
radioativo diminuem a liberação dos hormônios 
tireoideanos da glândula e também podem 
diminuir a síntese do hormônio. 

 
28. Sobre estrogênios e progestogênios, pode-se afirmar 

que: 
  

A) São hormônios endógenos dotados de 
numerosas ações fisiológicas. 

B) Os estrogênios possuem ações somente nas 
mulheres. 

C) Os estrogênios possuem ações somente em 
homens. 

D) Até o momento, não foram desenvolvidos 
antagonistas dos receptores de estrogênio e 
progesterona. 

E) A biossíntese, a transformação e a disposição 
dos estrogênios e progestogênios ainda não 
estão bem conhecidas. 

 
29. Sobre estrogênios e progestogênios, pode-se afirmar 

que: 
  

A) Estrogênios são altamente eficazes e não 
apresentam riscos. 

B) Atualmente, a dose de estrogênios nos 
contraceptivos orais continua alta. 

C) Não existe preocupação sobre o uso de 
estrogênios e sua relação com o câncer e a 
doença tromboembólica. 

D) Não existe preocupação com a associação 
entre o uso de estrogênio e o câncer de mama. 

E) Embora possam elevar levemente os 
triglicerídeos plasmáticos, os estrogênios 
geralmente têm efeitos globais favoráveis 
sobre os perfis das lipoproteínas plasmáticas. 

 
30. Sobre Diabetes mellitus e os efeitos fisiológicos da 

insulina, pode-se afirmar que: 
  

A) Existem apenas componentes genéticos que 
afetam o risco de desenvolver Diabetes 
mellitus tipo 1 ou tipo 2. 

B) O Diabetes mellitus consiste em um grupo de 
síndromes caracterizadas por hiperglicemia, 

alteração do metabolismo de lipídios, 
carboidratos e proteínas e risco aumentado de 
complicações por doença vascular. 

C) A insulina diminui a concentração de glicose no 
sangue por diminuir a absorção da mesma no 
trato gastrintestinal. 

D) A insulina diminui a concentração de glicose no 
sangue ao aumentar sua produção hepática e 
diminuir sua captação, bem como o 
metabolismo da glicose pelo músculo e tecido 
adiposo. 

E) A insulina inibe o armazenamento de glicose 
no fígado, na forma de glicogênio e no tecido 
adiposo, na forma de triglicerídeos. 

 
31. Um paciente hipertenso de 83 anos de idade foi 

tratado com hidroclorotiazida com bons resultados. 
Recentemente apresentou uma manifestação súbita 
de fraqueza e os exames bioquímicos revelaram um 
nível de potássio de 2,5 mEq/l (valor abaixo do de 
referência). Uma outra droga é acrescentada ao 
protocolo de tratamento e um mês depois o paciente 
apresenta níveis séricos de potássio de 4,0 mEq/l 
(considerado “normal”). Selecione a droga com maior 
probabilidade de ter sido adicionada ao esquema 
terapêutico. 

 
A) Furosemida. 
B) Manitol. 
C) Amilorida. 
D) Vasopressina. 
E) Acetazolamida. 
 

32. A insuficiência cardíaca é uma síndrome com 
múltiplas causas que pode envolver o ventrículo 
direito, o ventrículo esquerdo, ou ambos. Nessa 
situação, o débito cardíaco  cai, e os pacientes 
apresentam os seguintes  sintomas: falta de ar, 
edema periférico e redução de tolerância a 
exercícios. Para tal situação indica-se o emprego de 
uma droga cardiotônica, a digoxina.  
Sobre a droga em questão é CORRETO afirmar que: 

 
A) Aumento da liberação de cálcio pelo retículo 

sarcoplasmático. 
B) Possui efeito inotrópico negativo. 
C) Atua diretamente sobre os canais de cálcio 

voltagem dependentes, aumentando o nível 
intracelular de cálcio como consequência. 

D) Apresenta efeito diurético, promovendo a 
eliminação de sódio e cloreto, contribuindo na 
redução do edema. 

E) Bloqueia sódio/potássio ATPase, aumentando 
os níveis intracelulares de cálcio. 

 
33. Segundo as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, 

pode-se afirmar que: 
 

I. Emergências hipertensivas são condições em 
que há elevação crítica da pressão arterial com 
quadro clínico grave, progressiva lesão de 
órgãos-alvo e risco de morte, exigindo imediata 
redução da pressão arterial com agentes 
aplicados por via parenteral.  
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II. A elevação crítica da pressão arterial, em geral 
pressão arterial diastólica ≥ 120 mmHg, porém 
com estabilidade clínica, sem comprometimento 
de órgãos-alvo, caracteriza o que se 
convencionou definir como urgência hipertensiva 
(UH), podendo ser considerado como um 
episódio isolado e que não se relaciona com 
maior risco de eventos cardiovasculares futuros.  

III. A associação de diuréticos com beta-
bloqueadores é reconhecida como eficaz, sendo 
amplamente empregada controle da hipertensão 
arterial. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS : 

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

34. Paciente com 65 anos, fumante, com dieta 
constituída preferencialmente por carne vermelha, 
alimentos com alto teor de sódio e com pouca 
ingestão de vegetais. Paciente sedentário, com 
histórico de consumo  regular de bebidas alcoólicas. 
Recentemente passou a sentir cansaço e após 
avaliação recebeu o diagnóstico de cardiopatia 
isquêmica, ainda assintomática, associada à 
hipercolesterolemia. Além das medidas não 
farmacológicas cabíveis, o paciente recebeu a 
prescrição de ácido acetilsalicílico e um inibidor da 
HMG-CoA-redutase. Decorridos alguns dias, o 
paciente procurou atendimento de emergência com 
fortes dores no peito, ao que recebeu o diagnóstico 
de “angina pectoris”.   
Assinale a afirmativa que apresenta a conduta para o 
tratamento emergencial de uma crise de angina.  

 
A) Nitroglicerina intravenosa (nitratos orgânicos), 

pois ela aumenta GMP cíclico, desfosforilando 
os canais de cálcio. 

B) Propranolol (beta-bloqueador), pois diminui a 
necessidade de oxigênio pelo miocárdio, 
quando diminui a formação de AMP cíclico. 

C) Dinitrato de isosorbida sublingual (nitratos 
orgânicos), pois ela aumenta GMP cíclico, 
fosforilando os canais de cálcio. 

D) Captopril (inibidor da convertase), pois produz 
bloqueio dos canais de cálcio. 

E) Mononitrato de isossorbida via oral (nitratos 
orgânicos), pois ela aumenta GMP cíclico, 
fosforilando os canais de cálcio. 

 
35. Uma paciente de 72 anos de idade, com uma longa 

história de ansiedade tratada com diazepam, decide 
triplicar a dose do medicamento em razão de um 
"medo"crescente de ruídos ambientais. Vários dias 
após a tentativa de automedicação a paciente é 
encontrada totalmente letárgica e irresponsiva. A 
paciente foi encaminhada para atendimento médico e 
o exame acusou estado de torpor, pouca 
sensibilidade à dor, reações reflexivas reduzidas e 

respiração artificial. Que antídoto poderia ser 
administrado para reverter este quadro? 

 
A) Clordiazepóxido. 
B) Fisostigmina. 
C) Carbamazepina. 
D) Flumazenil. 
E) Morfina. 
 

36. Paciente do sexo feminino recebeu diagnóstico de 
depressão bipolar e iniciou tratamento com imipramina 
(antidepressivo) e carbamazepina (estabilizante de 
humor). Decorridos 15 dias de tratamento afirmou que 
começou a sentir melhora no quadro depressivo e os 
episódios de psicose foram diminuindo 
consideravelmente, porém  relatou estar sofrendo de 
“palpitção”.  

 
I. O período de latência (15 dias para a melhora do 

quadro) ocorreu porque a paciente estava 
associando a imipramina (antidepressivo 
tricíclico) à carbamazepina. 

II. A palpitação relatada pela paciente é um efeito 
adverso decorrente da imipramina (inibição da 
recaptação da noradrenalina). 

III. Uma alternativa para minimizar a “palpitação 
”seria a substituição da imipramina por inibidores 
seletivos de recapatação de serotonina (ISRS). 

 
Assinale: 

 
A) Se as afirmativas I e II estão corretas. 
B) Se as afirmativas II e III estão corretas. 
C) Se as afirmativas I e III estão corretas. 
D) Se as afirmativas I, II e III estão corretas. 
E) Se as afirmativas I, II e III estão incorretas. 
 

37. Uma paciente de 73 anos de idade, tratada com 
haloperidol, por sua história de esquizofrenia, é 
encaminhada ao PS com queixa de febre, rigidez e 
tremores. A paciente apresenta uma temperatura de 
40°C. Em relação ao narrado analise as afirmativas a 
seguir: 

 
I. O haloperidol é um bloqueador dos receptores da 

dopamina. 
II. Um dos efeitos adversos presente entre os 

antipsicóticos são as reações extrapiramidais, as 
quais são controladas por um anticolinérgico de 
ação central, por exemplo, o biperideno. 

III. O quadro descrito acima corresponde à síndrome 
maligna neuroléptica, a que pode ser revertida 
com um agonista de receptores da dopamina, por 
exemplo a bromocriptina. 

 
Assinale: 

 
A) Se as afirmativas II e III estão corretas. 
B) Se as afirmativas I e II estão corretas. 
C) Se as afirmativas I, II e III estão corretas. 
D) Se as afirmativas I e III estão corretas. 
E) Se as afirmativas I, II e III estão incorretas. 
 
 



Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Farmácia  – Janeiro/2013 
Pág. 10 

 
 

38. Considerando um paciente com sinais de hipopneia, 
analise as afirmativas a seguir: 

 
I. Neste caso indica-se o emprego de fentanil, um 

opioide com baixo potencial de depressão 
respiratória. 

II. O paciente não deve fazer uso de morfina, pois 
um dos efeitos adversos é a depressão 
respiratória. 

III. Para reversão da depressão respiratória, a droga 
indicada é a naloxona, um antagonista dos 
receptores opioides. 

 
Assinale se SOMENTE as afirmativas: 

 
A) I e II estiverem corretas. 
B) I e III estiverem corretas. 
C) I, II e III estiverem corretas. 
D) I, II e III estiverem incorretas. 
E) II e III estiverem corretas. 
 

39. Sobre antibióticos: 
 

I. O ácido clavulânico é importante porque atinge 
facilmente os  microrganismos gram negativos. 

II. Um paciente de 86 anos de idade queixa-se de 
tosse e sangue no escarro durante os últimos 
dois dias. Por ocasião do internamento , sua 
temperatura era de 39,4°C. O esfregaço de 
escarro revela a presença de muitos cocos gram 
+, e  a cultura acusa Staphylococcus aureus, 
produtor de penicilinase. Entre ampicilina e 
oxacilina a melhor opção é a oxacilina. 

III. O espectro de ação das cefalosporinas de 3ª 
atinge de forma mais abrangente os 
microrganismos Gram negativos  em comparação 
com o espectro de ação das cefalosporinas de 1ª 
e 2ª gerações. 

 
Está(ão) incorreta(s) APENAS : 
 

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

40. Sobre antibióticos: 
 

I. Vertigem, a incapacidade de perceber o término 
de um movimento e a dificuldade de manter-se 
de pé ou sentado sem um indicativo visual são 
algumas das reações tóxicas que provavelmente 
ocorrem em aproximadamente 75% dos 
pacientes em tratamento com em tratamento com 
estreptomicina (aminoglicosídio). 

II. O uso do cloranfenicol pode resultar em 
mieloestimulação e fototoxicidade. 

III. Os macrolídeos constituem uma opção de 
antibióticos com baixa incidência de reações de 
hipersensibilidade. 

 
É INCORRETO o que se afirma: 

 

A) Apenas em I.  
B) Apenas em II e III. 
C) Apenas em I e II. 
D) Apenas em I e III. 
E) Em I, II e III. 
 

41. Paciente feminino, 56 anos, apresenta dispneia 
recorrente desde a infância, chiado no peito, dor 
torácica em aperto, 2 despertares noturnos/semana 
por asma. Registram-se diversas internações por 
insuficiência respiratória,  alergia a diversos 
antibióticos e anti-inflamatórios. Sinusites de 
repetição, hipertensão arterial sistêmica. Nunca 
fumou. Faz uso dos medicamentos: budesonida 1200 
mcg dia + formoterol 24 mcg/dia (inal); 
salbutamol+ipratrópio (inal) resgate diariamente 4X 
dia e enalapril (VO) 
Dado este contexto, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
A) O salbutamol é uma substância                   

beta- bloqueadora usada no alívio da asma. 
B) Formoterol tem o mesmo mecanismo de ação 

do salbutamol, não havendo necessidade do 
seu uso. 

C) Ipratrópio é um beta adrenérgico. 
D) O prescritor deveria trocar o anti-hipertensivo 

por propranolol. 
E) Budesonida é um anti-inflamatório esteroidal 

que tem o objetivo de diminuir os episódios de 
broncoconstrição. 

 
42. O uso de corticosteroide spray oral para tratamento 

de asma brônquica em pacientes pode ocasionar 
candidíase oral se a utilização do spray não é 
adequada  
Considerando este fato, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 
A) A efetividade do corticosteroide na asma pode 

ser medida pela frequência de surgimento de 
crises respiratórias ou pela medida da 
capacidade respiratória máxima da paciente, 
considerando-se as metas do tratamento. 

B) A candidíase oral é um problema de segurança 
dos corticosteroides inalados ligado à 
diminuição da resposta imunológica celular 
causada pelo efeito imunossupressor do 
medicamento. 

C) No caso dessa paciente, o uso de uma câmara 
expansora pode minimizar as chances de 
recidivas da reação adversa, na medida em 
que ajuda a utilizar corretamente o dispositivo 
inalatório. 

D) Além da correção da técnica de administração, 
a candidíase oral pode ser tratada com 
amoxicilina por 10 dias, observando-se a não 
existência de hipersensibilidade da paciente a 
macrolídeos. 

E) Os broncodialtadores clássicos (beta 
adrenérgicos) não ocasionam candidíase oral. 
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43. Um paciente asmático de 72 anos de idade recebe 
cromolin diariamente como parte do protocolo 
terapêutico para asma. Este medicamento não tem 
muita aceitação pelos usuários devido a sua 
posologia (4 em 4 horas), mas, se usado 
corretamente, ajuda no controle da doença. O 
cromolin funciona primariamente como: 

 
A) Um anticolinérgico. 
B) Um B2 agonista. 
C) Inibidor do mediador da liberação de histamina. 
D) Uma antagonista do receptor H1. 
E) Um antileucotrieno. 
 

44. RAM (Reação Adversa a Medicamentos) é qualquer 
resposta prejudicial ou indesejável, não intencional, a 
um medicamento, que ocorre nas doses usualmente 
empregadas no homem para profilaxia, diagnóstico, 
terapia da doença ou para a modificação de funções 
fisiológicas (ANVISA, 2011). Uma das classificações 
usadas para as RAMs são com Tipo A e TIPO B. 
Identifique qual RAM se encaixa em cada  
característica listando  como A (RAM A) ou B (RAM 
B): 

 
(     ) São farmacologicamente previsíveis 
(  ) Geralmente dependem da dose, têm alta 
incidência e morbidade, baixa mortalidade e podem 
ser tratadas ajustando-se as doses. 
(  ) Devem ser tratadas com a suspensão do 
fármaco e são produzidas por mecanismos de 
hipersensibilidade, idiossincrasia, intolerância e até 
mesmo por alterações na formulação farmacêutica . 

 
Assinale a assertiva que apresenta a sequência 
CORRETA:  

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

45. O Diabetes é uma síndrome metabólica de origem 
múltipla, decorrente da falta de insulina e/ou da 
incapacidade de a insulina exercer adequadamente 
seus efeitos. A insulina é produzida pelo pâncreas e 
é responsável pela manutenção do metabolismo da 
glicose. A falta desse hormônio provoca déficit na 
metabolização da glicose e, consequentemente, o 
diabetes. Um homem de 66 anos, assintomático, ao 
realizar seus exames periódicos anuais apresentou: 
glicemia em jejum =  132 mg/dL (vr: 60 - 99mg/dl). 
Como em outras ocasiões (periódico do ano 
passado), a glicemia encontrava-se “normal” o  
clínico solicitou a repetição do exame 2 dias  após, e 
o resultado evidenciou: glicemia em jejum  = 128 
mg/dL (vr: 60 – 99 mg/dl) 
Com relação a este paciente pode-se afirmar: 

 
A) Este paciente é diabético. 
B) Este paciente tem tolerância diminuída à 

glicose. 

C) Para confirmar diagnóstico de Diabetes seria 
necessário um teste oral de tolerância à 
glicose (TOTG). 

D) Este paciente tem predisposição a Diabetes. 
E) Se não houver história familiar e o paciente é 

assintomático, pode-se dizer que este aumento 
de glicemia é normal da idade. 

 
46. O rim exerce papel fundamental em nosso 

organismo. É o principal órgão excretor e ainda 
responsável pela produção de uma série de 
substâncias e hormônios necessários ao equilíbrio 
orgânico. Homem, 60 anos, apresenta perda de 
peso, fraqueza generalizada e letargia com duração 
de alguns meses. Volume urinário maior que o 
habitual, discretamente anêmico e hipertenso. 
Analise os resultados dos exames:  

• Ureia =   280 mg/dL   (15 - 45 mg/dL) 
• Creatinina =   11,4 mg/dL  (0,5 - 1,4 mg/dL) 
• Na+ =  133 mmol/L  (135 - 145 mmol/L) 
• K+ =   5,3 mmol/L  (3,5 - 5 mmol/L) 
• Ca++  =   6,9 mg/dL   (8,4 - 10,2 mg/dL) 
• Fósforo  = 8,7 mg/dL   (2,5 - 4,5 mg/dL) 
• Hb  = 10,9 g/dL    (13 - 18 g/dL) 

 
Com estes resultados laboratoriais pod-se concluir 
que:  

 
A) A ureia e a creatinina elevadas resultam de 

uma doença renal aguda. 
B) A anemia observada neste paciente acontece 

provavelmente devido à falta de Ferro, sem 
relação com a doença renal. 

C) Os níveis de paratormônio do paciente devem 
estar diminuídos. 

D) O paciente não apresenta doença renal. 
E) Os resultados sugerem doença renal crônica. 
 

47. Homem, branco, 65 anos, casado, natural de 
Curitiba, deu entrada no Hospital Universitário Cajuru 
apresentando, palidez cutânea associada à fraqueza, 
cansaço e dores musculares. Os exames 
laboratoriais indicavam uma hemoglobina de 10 g/dl 
(VR = 13 – 16g/dL) e volume corpuscular médio 
(VCM) de 70fl (VR= 80 – 100 fl).  
Com estes resultados marque a alternativa que indica 
a provável patologia do paciente, a classificação 
morfológica e qual o exame complementar para a 
realização do diagnóstico, respectivamente. 

 
A) Anemia; microcítica; dosagem de ferro e 

ferritina. 
B) Anemia; normocítica; contagem de 

reticulócitos. 
C) Anemia; microcítica; dosagem de ferro e 

ferritina.  
D) Anemia; macrocítica; dosagem de vitaminas 

b12 e ácido fólico. 
E) Anemia; normocítica; contagem de 

reticulócitos.  
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48. Débora é uma mulher de 65 anos com um 
diagnóstico conhecido de Diabetes Tipo 2 há três 
anos. Ela não faz check-up médico há dois anos. 
Retorna, desta vez, com uma queixa primária de 
fadiga crônica. Diz utilizar corretamente o 
hipoglicemiante oral e o hipolipidêmico (Metformina - 
850 mg 2x ao dia; Sinvastatina 40 mg à noite). Seus 
resultados de testes laboratoriais mostram o 
seguinte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Seu peso atual é de 79 Kg e sua altura é 1,60 m 
(IMC=30). Ela afirma não ter retornado para visitas de 
acompanhamento porque o único conselho que 
recebe é que deve perder peso e não ingerir açúcar, 
coisas que não consegue fazer.  
Assinale com V se a afirmativa é verdadeira e com F 
se falsa. 

 
(   ) A glicemia em jejum da paciente se encontra em 
níveis ótimos, mostrando o bom controle da doença. 
(  ) Para uma melhor avaliação do caso seria 
importante solicitar um teste oral de tolerância à 
glicose (TOTG), pois para um paciente diabético a 
glicemia em jejum está muito baixa. 
(   ) A hemoglobina glicada pode ser usada como 
diagnóstico de diabetes desde que realizada por um 
laboratório credenciado. 
(    ) Os valores de hemoglobina glicada demonstram 
que a média glicêmica da paciente foi alta, 
necessitando de ações  para controle. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA:  

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

49. Em relação à composição da Comissão de Farmácia 
e Terapêutica (CFT), conforme descreve a 
Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), podemos 
afirmar que: 
 
I. A CFT deve ser composta por uma equipe 

multidisciplinar, contando com médicos, 

farmacêuticos, enfermeiros e outros profissionais 
de saúde. 

II. Com o propósito de tornar o trabalho mais 
funcional, recomenda-se que o número de 
membros da CFT não ultrapasse a oito. 

III. Sempre que necessário, eventualmente podem 
ser convidados para compor a CFT profissionais 
para contribuir em casos específicos que 
demandam conhecimentos especializados. 

IV. Recomenda-se que as escolhas dos membros 
para compor a CFT se baseiem em critérios 
técnicos, considerando seus conhecimentos 
farmacológicos e terapêuticos, assim como sua 
experiência em estudos de utilização de 
medicamentos. 
 

Está(ão) CORRETA(S):  
 

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

50. A farmacovigilância envolve atividades operacionais 
complexas que devem ser desenvolvidas mediante a 
adoção de instrumentos orientativos, a disseminação 
da informação se coloca como uns dos artifícios 
fundamentais para o desenvolvimento das práticas 
direcionadas às ações para a promoção do uso 
seguro e racional de medicamentos. Em relação aos 
Programas de Farmacovigilância no Hospital, afirma-
se que:  

 
I. O Sistema de Âmbito Total envolve todos os 

pacientes assistidos e todos os medicamentos 
utilizados com coleta de dados prospectiva ou 
retrospectiva; 

II. O Sistema de Âmbito Limitado é um sistema 
intensivo, aplicado a grupos selecionados de 
pacientes, mas não de medicamentos; 

III. As Reações Adversas a Medicamentos (RAM) 
podem ser classificadas em dose-dependentes e 
dose-independentes. 

 
É correto o que se afirma APENAS nas assertivas: 

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

Glicemia de jejum: 
100 mg/dl 

(VR: 60 a 99 mg/dl) 

HbA1c, 8,3%;  (VR: 4,5 a 5,7%) 
Colesterol sérico: 214 
mg/dL 

(VR: 200 mg/dl (até 29 
anos);225 mg/dl (dos 30 aos 39 
anos); 245 mg/dl (dos 40 aos 
49 anos); 265 mg/dl (acima de 
50 anos). 

Triglicerídeos: 275 
mg/dL. 

(VR: menor que 150 mg/dl: 
ótimo; 150 a 200 mg/dl: 
limítrofe; 201 a 499 mg/dl: alto ; 
maior ou igual a 500 mg/dl: 
muito alto) 
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