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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15) 

Questão 01 (Peso 0,75) 

A Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, aprovou as diretrizes e normas regulamentadoras 
de pesquisas envolvendo seres humanos. Sobre a prática da Bioética, numere a segunda coluna de 
acordo com a primeira. 
 
( 1 ) Código de Nuremberg (   ) Norteia a prática cotidiana de diferentes profissões, baseando-

se em princípios que definem direitos, deveres e 
responsabilidades. 

( 2 ) Código de Deontologia (   ) Estabelece que as pessoas que serão submetidas a uma 
pesquisa devem ser capazes de dar consentimento e devem 
exercer o livre direito de escolha sem qualquer intervenção. 

( 3 ) Termo de assentimento (   ) Explicita os possíveis desconfortos e riscos decorrentes da 
participação na pesquisa, além dos benefícios esperados 
dessa participação, apresentando as providências e cautelas 
para evitar ou reduzir efeitos e condições adversas. 

( 4 ) Termo de consentimento 
livre e esclarecido 

(   ) Elaborado em linguagem acessível para os menores ou para 
os legalmente incapazes, tem como objetivo explicitar a 
anuência deles em participar da pesquisa, sem prejuízo do 
consentimento de seus responsáveis legais. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 3 4 2 
B) 2 1 4 3 
C) 2 4 3 1 
D) 3 2 1 4 
E) 4 3 2 1 

Questão 02 (Peso 0,50) 

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei Orgânica da Saúde, que dispõe sobre as condições para 
a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes, prevê 

A) a integração dos serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino ao Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

B) a integração compulsória, em tempo de paz, dos serviços de saúde das Forças Armadas ao Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

C) a criação de Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de 
ensino fundamental e superior. 

D) um sistema nacional de informações em saúde, integrado em todo o território estadual, abrangendo 
questões epidemiológicas e de prestação de serviços. 

E) a autonomia das ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional 
do Câncer (INCA), frente à direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Questão 03 (Peso 0,50) 

Para receberem os recursos de que trata o art. 3° da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, os 
Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com 

A)  o Fundo de Saúde, o Plano de Saúde, a Renda per capta. 
B)  os Relatórios de Gestão, a Previdência Social, o Plano de Saúde. 
C)  o Fundo de Saúde, a Previdência Social, os Relatórios de Gestão. 
D)  o Conselho de Saúde, o Plano de Saúde, os Relatórios de Gestão. 
E)  os Relatórios de Gestão, a Renda per capta, o Conselho de Saúde. 
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Questão 04 (Peso 0,75) 

A Norma Regulamentadora 32 (NR 32) “[...] 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” 
(MTE, 2007, p.1).  

Sobre as medidas de proteção e segurança nos serviços de saúde, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Em caso de exposição acidental ou incidental, devem ser seguidas rigorosamente as medidas 
de proteção previstas no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). 

(   ) Todo local onde exista possibilidade de exposição à agente biológico deve ter lavatório 
exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha 
descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual. 

(   ) Sempre que houver transferência permanente ou ocasional de um trabalhador para outro 
posto de trabalho, que implique mudança de risco, esta deve ser comunicada de imediato ao 
médico coordenador ou responsável pelo Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO). 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

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

Questão 05 (Peso 0,75) 

Sobre a Política Nacional de Atenção Básica, regulamentada pela Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 
2011, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) É desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, próxima à vida das 
pessoas. 

(   ) Considera o sujeito em sua diversidade e dimensão individual, buscando produzir um modelo de 
atenção fragmentada e sem vínculos. 

(   ) Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de 
comunicação da Rede de Atenção à Saúde. 

(   ) Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do 
cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da 
participação social. 

(   ) Tem como objetivo atender às demandas por serviços de saúde de menor complexidade, por 
isso não utiliza qualquer tipo de tecnologia para auxiliar no manejo das demandas e 
necessidades de saúde que surgem com maior frequência em seu território. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F F V 
B) V V F V F 
C) V F V V F 
D) F V F V F 
E) F F V F V 
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Questão 06 (Peso 0,75) 

Com base nos conceitos de planejamento, monitoramento e avaliação de serviços e programas de 
saúde, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Planejamento (   ) Processo de identificação dos problemas e as prioridades de 
intervenção e estabelecimento das ações que podem solucionar os 
problemas e determinar quem são os responsáveis pela execução 
dessas ações 

(2) Monitoramento (   ) Processo sistemático e contínuo de acompanhamento dos 
indicadores e da execução das ações do programa visando à 
obtenção de informações em tempo oportuno para subsidiar a 
tomada de decisão, bem como a identificação, solução e redução de 
problemas e a correção de rumos. 

(3) Avaliação de 
Programa 

(   ) Conjunto de procedimentos, segundo métodos convenientes, que 
visa à consecução de determinado propósito. Consiste em decidir 
com antecedência o que é necessário fazer para mudar condições 
que são insatisfatórias no presente e evitar que as condições que 
são satisfatórias se deteriorem no futuro. 

  (   ) Apreciação do desempenho por meio de coleta e análise 
sistemáticas de informações sobre características, processos e 
impactos de um programa, com base em critérios de eficiência, 
eficácia e efetividade, de forma a gerar recomendações para 
aperfeiçoar a gestão e a qualidade do gasto público. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 1 2 3 
B) 1 2 1 3 
C) 2 3 2 1 
D) 2 3 1 2 
E) 3 2 1 2 

Questão 07 (Peso 0,75) 

Avedis Donabedian é reconhecido pelos profissionais de saúde envolvidos com a garantia de qualidade 
em saúde como uma autoridade em todos os aspectos dessa linha de estudo, principalmente nas 
questões teóricas e práticas de monitoração e avaliação de qualidade. Desenvolveu estudos e trabalhos 
na área de qualidade na prestação de saúde e de saúde pública. Estudou epidemiologia e administração 
de serviços de saúde em Harvard e apresentou a trilogia da qualidade baseada em sete pilares: eficácia, 
eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e equidade de custos. 

Sobre os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A efetividade, na área pública, afere em que medida os resultados de uma ação trazem 
benefício à população.  

(   ) A eficiência inclui o conceito de custo. Se duas medidas são igualmente eficazes e efetivas, a 
mais eficiente é a de menor custo. 

(   ) A eficácia diz respeito a resultados, a produtos decorrentes de uma atividade. Trata-se da 
escolha da solução certa para determinado problema ou necessidade.  

(   ) A eficácia é mais abrangente que a efetividade, na medida em que esta indica se o objetivo foi 
atingido, enquanto a eficácia mostra se aquele objetivo trouxe melhorias para a população 
visada. 

(   ) A eficiência é uma medida normativa do alcance dos resultados. A eficiência está voltada para a 
melhor maneira pela qual as coisas devem ser feitas ou executadas (métodos), a fim de que os 
recursos sejam aplicados da forma mais racional possível. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V F F 
B) V F V F V 
C) V V F V F 
D) F V F V F 
E) F F V F V 
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Questão 08 (Peso 0,50) 

A avaliação da qualidade em serviços de saúde deve contemplar, segundo Donabedian (1980), três 
componentes fundamentais: 

A) estrutura, processo e resultado. 
B) processo, resultado e equidade. 
C) estrutura, resultado e mensuração. 
D) estrutura, processo e oportunidade de acesso. 
E) efetividade, oportunidade de acesso e estrutura.  

Questão 09 (Peso 0,50) 

A aprovação unânime das diretrizes operacionais dos Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão 
no Conselho Nacional de Saúde (CNS) demonstra que o país está diante de um novo marco para o 
setor. “[...]. Os ‘termos de compromisso de gestão’, que deverão ser aprovados nos respectivos 
conselhos de saúde, vão implicar a qualificação dos processos de planejamento, programação e 
avaliação das políticas de saúde. 
[...] Além de atuar no acompanhamento da execução dos termos de compromisso, a ação dos conselhos 
de saúde será fundamental no processo de implantação dos Pactos pela Saúde em todo o país. Os 
conselheiros - voz ativa do controle social na saúde - precisam estar atentos e cobrar, em nome da 
população brasileira, que os gestores locais firmem o quanto antes os respectivos termos de 
compromisso de gestão. [...]. (CNS, 2015) 

Conselho Nacional de Saúde. Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/webpacto/materias/materia01.htm>. Acesso em: 18, 
dez. 2015. (Adaptado) 

Sobre os aspectos normativos e organizacionais do SUS propostos pelo Pacto pela Saúde, é correto 
afirmar que 

A) os conselhos de saúde continuam sem o poder de decisão e deliberação, mesmo com a 
aprovação do pacto pela saúde. 

B) os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde reiterados foram: regionalização, 
financiamento, centralização, programação pactuada e integrada, participação e controle social 
com a aprovação do pacto pela saúde. 

C) a proposição de políticas, participação no co-financiamento, cooperação técnica, avaliação, 
regulação, controle e fiscalização, além da mediação de conflitos, cabem às secretarias de saúde, 
dentre as premissas da descentralização estabelecidas nas diretrizes para a gestão do SUS. 

D) o Pacto pela Saúde, de fato, traz inúmeros benefícios para a organização e o melhor 
gerenciamento do sistema de saúde brasileiro, em todos os seus aspectos; entretanto, esse pacto 
foi aprovado pelo conselho nacional de saúde sem ser avaliado pela comissão intergestores 
tripartite. 

E) as ações prioritárias a serem pactuadas entre estados/regiões/municípios no Pacto pela Vida são: 
saúde do idoso; controle do câncer de colo do útero e de mama; redução da mortalidade materna 
e infantil; fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias; 
promoção da saúde; e fortalecimento da atenção básica. 

Questão 10 (Peso 0,50) 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, nos artigos que tratam da SAÚDE, as instituições 
privadas podem participar do Sistema Único de Saúde de forma _______________, mediante contrato 
de direito _______________. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do texto acima é 

A) direta / público 
B) direta / privado 
C) indireta / privado 
D) complementar / público 
E) complementar / privado 
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Questão 11 (Peso 0,75) 

Quando transcorridos mais de 20 anos de implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro, 
o Governo Federal aprovou o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. 

Sobre a organização do SUS e o planejamento da saúde, de acordo com o decreto nº 7.508/2011, é 
correto afirmar que 

A) o processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível federal ao local. 
B) o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela rede 

hospitalar e ambulatorial especializada. 
C) as instituições das Regiões de Saúde não precisam mais observar o cronograma pactuado nas 

Comissões Intergestores dos entes federativos. 
D) os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior 

complexidade e densidade tecnológica, passaram a ser “porta de entrada” principal do sistema de 
saúde municipal. 

E) o contrato organizativo da ação pública da saúde fica instituído, permitindo se firmar acordo de 
colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à 
saúde. 

Questão 12 (Peso 0,75) 

Sobre as competências do Governo Federal, Estados, Municípios e do Distrito Federal, nos seus 
respectivos âmbitos, na área de vigilância em saúde ambiental, analise as assertivas e identifique com V 
as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Compete ao Governo Federal coordenar as ações de monitoramento dos fatores não biológicos 
que ocasionem riscos à saúde humana. 

(   ) Compete aos Municípios coordenar e executar as ações de monitoramento dos fatores não 
biológicos que ocasionem riscos à saúde humana. 

(   ) Compete aos Estados coordenar e executar as ações de monitoramento dos fatores não 
biológicos que ocasionem riscos à saúde humana. 

(   ) Compete aos Governos dos Estados da federação coordenar as ações de monitoramento dos 
fatores não biológicos que ocasionem riscos à saúde humana. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

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

Questão 13 (Peso 0,75) 

Sobre o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica instituído no Brasil em 1975, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A vigilância epidemiológica foi desenvolvida a partir da necessidade de se controlar as doenças 
transmissíveis. 

(   ) O marco regulatório que norteia as ações de vigilância epidemiológica é o Código Sanitário 
Brasileiro, surgidos desde 1851. 

(   ) O modelo de atuação da Vigilância Epidemiológica vem sendo modificado para atender às 
necessidades dos sistemas locais de saúde. 

(   ) A comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde feita à autoridade 
sanitária, tendo validade apenas quando for feita pelo profissional de saúde, chama-se 
notificação. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V V 
B) V V V F 
C) V F V F 
D) F V V F 
E) F V F V 
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Questão 14 (Peso 0,75) 

A Política Nacional de Promoção da Saúde “[...] traz em sua base o conceito ampliado de saúde e o 
referencial teórico da promoção da saúde como um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, 
no âmbito individual e coletivo, caracterizando-se pela articulação e cooperação intra e intersetorial, pela 
formação da Rede de Atenção à Saúde, buscando articular suas ações com as demais redes de 
proteção social, com ampla participação e controle social” (BRASIL, 2014, p.1). 

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt2446_11_11_2014.html. Acesso em: 25, dez. 2015. 

Um dos objetivos da Política Nacional de Promoção da Saúde instituída pelo Ministério da Saúde é 

A) valorizar os saberes populares e tradicionais e as práticas integrativas e complementares. 
B) implementar ações de promoção da saúde com ênfase na atenção hospitalar e ambulatorial 

especializada. 
C) implantar e implementar ações de promoção da saúde com ênfase na atenção hospitalar e 

ambulatorial especializada. 
D) valorizar e otimizar o uso dos espaços públicos de convivência e de produção de saúde para o 

desenvolvimento das ações de promoção e prevenção da saúde. 
E) ampliar os processos de integração baseados na cooperação, solidariedade e gestão democrática, 

incentivando expressivamente novas formas de parceria público-privada. 

Questão 15 (Peso 0,75) 

_____________________ é o “sistema de vigilância de eventos adversos e queixas técnicas de produtos 
para a saúde na fase de pós-comercialização, com vistas a recomendar a adoção de medidas que 
garantam a proteção e a promoção da saúde da população”. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto acima é 

A) Vigisanitária 
B) Vigi-adverso 
C) Tecnovigilância 
D) Farmacocinética 
E) Farmacodinâmica 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35) 

Questão 16 (Peso 0,50) 

Sobre Ordens dos Processos Cinéticos relacionados às drogas, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Nos processos farmacocinéticos de Ordem Zero, a velocidade de transferência de uma droga 
depende de sua concentração. 

(   ) Se o processo farmacocinético a que uma droga está submetida é de Primeira Ordem, então a 
meia-vida biológica desta droga é independente da sua dose. 

(   ) Nos processos farmacocinéticos de Primeira Ordem, a taxa de transferência ou metabolismo 
da droga de um compartimento para outro é proporcional a sua meia vida. 

(   ) Segundo a cinética de Michaelis e Menten, se a concentração plasmática de uma droga é 
suficientemente elevada, os mecanismos de sua eliminação por via enzimática podem tornar-
se saturados. Desta forma, aumentos posteriores da concentração desta mesma droga no 
organismo podem ser acompanhados por aumentos proporcionalmente menores na sua taxa 
de eliminação. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F  
B) V F V F 
C) V F F V 
D) F V F V 
E) F F V V 
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Questão 17 (Peso 0,75) 

“Os eventos adversos relacionados a medicamentos podem levar a importantes agravos à saúde dos 
pacientes [...]. Dentre eles, os erros de medicação são ocorrências comuns e podem assumir 
dimensões clinicamente significativas [...].” (ANACLETO et al, 2010, p.2) 

Sobre os erros de medicação, analise as assertivas abaixo e identifique com V as verdadeiras e com 
F as falsas. 

(   ) O emprego de abreviações no ato prescricional, não contribui para o erro de medicação. 
(   ) O sistema de distribuição de medicamentos por dose unitária constitui uma estratégia de 

prevenção para o erro de medicação. 
(   ) O erro de medicação é qualquer erro no processo de prescrição, dispensação ou 

administração dos medicamentos, podendo ou não trazer consequências adversas. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

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

Questão 18 (Peso 0,50) 

Sobre as reações adversas a medicamentos (RAM), analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O uso simultâneo de vários medicamentos (polifarmácia) aumenta o risco de RAM. 
(   ) As alergias são tipos de RAM dependentes do paciente e previsíveis, mediadas pelo sistema 

imunológico. 
(   ) Os efeitos adversos que surgem depois do uso de doses de um medicamento maiores que 

as habituais, sejam elas acidentais ou intencionais, são consideradas RAM. 
(   ) As RAM, Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), são acontecimentos nocivos e 

não intencionais que aparecem com o uso de um medicamento em doses recomendadas, 
normalmente, para a profilaxia, o diagnóstico ou o tratamento de uma enfermidade. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

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

Questão 19 (Peso 0,75) 

Os fatores que alteram a farmacocinética dos fármacos variam de acordo com alguns constituintes do 
leite materno e também com fatores associados às mães. O conhecimento desses fatores é de 
fundamental importância para a compatibilização do aleitamento com a terapêutica materna. 

Com relação aos fatores que podem influenciar a concentração de fármacos no leite materno, é 
correto afirmar que 

A) fármacos com alto peso molecular atingem mais facilmente o leite materno e, dessa forma, devem 
ser evitados durante a lactação. 

B) fármacos que apresentam baixa lipossolubilidade atingem mais facilmente o compartimento lácteo, 
levando a uma maior concentração no leite materno. 

C) fármacos de ação longa mantêm níveis circulantes por maior tempo no sangue materno, porém os 
níveis no leite materno permanecem por menos tempo. 

D) fármacos com baixa afinidade a proteínas plasmáticas apresentam dificuldade em atingir o 
compartimento lácteo; o que diminui, dessa forma, a sua concentração no leite materno. 

E) conhecimentos sobre os picos de concentração plasmática do fármaco na mãe e no leite materno 
é importante para adequação do horário da administração do medicamento com os horários da 
amamentação da criança. 
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Questão 20 (Peso 1,00) 

No processo da farmacovigilância, a avaliação da causalidade compreende a avaliação da 
probabilidade de que um evento adverso seja consequência do uso do medicamento, quando se 
refere a um caso individual. 

Considerando as categorias dessa avaliação, de acordo com a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

( 1 ) Definida (   ) “Trata-se de evento clínico, incluindo-se anormalidades em 
testes de laboratório, notificado como sendo um evento 
adverso, sobre o qual são necessários mais dados para 
avaliação adequada ou quando os dados adicionais estão 
sendo analisados” (ANVISA, 2008, p.4). 

( 2 ) Provável (   ) “Trata-se de evento clínico, incluindo-se anormalidades em 
testes de laboratório, que ocorre em espaço de tempo 
plausível em relação à administração do medicamento e 
que não pode ser explicado por doença de base ou por 
outros medicamentos ou substâncias químicas” (ANVISA, 
2008, p.3-4). 

( 3 ) Possível (   ) “Trata-se de evento clínico, incluindo-se anormalidades em 
testes de laboratório, que se apresenta em período de 
tempo razoável de administração do medicamento, mas 
que também pode ser explicado por doença concomitante 
ou outros medicamentos ou substâncias químicas” 
(ANVISA, 2008, p.4). 

( 4 ) Improvável (   ) “Trata-se de evento clínico, incluindo-se anormalidades em 
testes de laboratório, em que a associação temporal com a 
administração do medicamento torna uma relação causal 
improvável e em que outros medicamentos, substâncias 
químicas ou doenças subjacentes propiciam explicações 
plausíveis” (ANVISA, 2008, p.4). 

( 5 ) Condicional / classificada (   ) “Trata-se de evento clínico, incluindo-se anormalidades em 
testes de laboratório, que se apresenta em período de 
tempo razoável de administração do medicamento, 
improvável de ser atribuído a uma doença concomitante ou 
outros medicamentos ou substâncias químicas, e que 
apresenta uma resposta clinicamente razoável à 
suspensão do uso do medicamento” (ANVISA, 2008, p.4). 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 3 5 4 2 
B) 2 4 3 1 5 
C) 3 5 1 2 4 
D) 4 3 2 5 1 
E) 5 1 3 4 2 

Questão 21 (Peso 1,00) 

“Para a Organização Mundial da Saúde, a farmacovigilância é ciência e atividades relativas à 
identificação, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou qualquer problema 
possível relacionado com medicamentos.” (OMS, 2002 apud ANVISA, 2016). 

Sobre a farmacovigilância, é correto afirmar que 

A) identifica efeitos indesejáveis conhecidos. 
B) realiza notificação de desvio e roubo de medicamentos. 
C) informa e educa os profissionais para avaliar a relação risco-benefício no ato da prescrição. 
D) objetiva identificar os efeitos indesejáveis na fase pré-registro do desenvolvimento de fármacos. 
E) está relacionada diretamente com os estudos de fase II no processo de desenvolvimento de 

fármacos. 
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Questão 22 (Peso 0,50) 

Sobre o uso de fármacos em pediatria, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

(   ) O uso de tetraciclinas é seguro na faixa etária pediátrica. 
(   ) Os corticoides podem desacelerar o crescimento linear da criança. 
(   ) A redução linear simples na dose do adulto, raramente, é adequada na obtenção de uma dose 

pediátrica segura e eficaz. 
(   ) A penetração de fármacos no cérebro do recém-nascido é menor quando comparada a de 

crianças maiores e de adultos. 
(   ) A absorção enteral de fármacos em recém-nascidos é bem mais rápida que crianças maiores 

e em adultos, devido a vários fatores de imaturidade do trato digestivo. 
(   ) A resposta aos fármacos encontra-se alterada em crianças no período extrauterino, 

principalmente, no primeiro ano de vida, devido às diferenças farmacocinéticas e, em alguns 
casos, às diferenças teciduais. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

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

Questão 23 (Peso 1,00) 

Quando dois fármacos interagem, a resposta farmacológica final pode sofrer diversas modificações 
quando comparada à resposta obtida pelo uso isolado dos mesmos fármacos, desde o aumento ou a 
diminuição da potência de um ou outro fármaco, surgimento de efeitos novos ou indesejados, ou 
pode também não ocorrer nenhuma modificação. Os mecanismos pelos quais ocorrem as interações 
medicamentosas são complexos, sendo muitos deles ainda desconhecidos ou pouco estudados. 

Sobre os mecanismos produtores de interações medicamentosas, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Certos fármacos, como os diuréticos, podem influenciar as concentrações de eletrólitos e o pH 
dos líquidos corporais, podendo produzir grandes alterações na absorção, distribuição ou 
depuração renal de outros fármacos. 

(   ) Algumas interações medicamentosas podem ocorrer durante o metabolismo ou eliminação 
dos fármacos como, por exemplo, certos fármacos que têm a capacidade de induzir a síntese 
de enzimas metabolizadoras de outros fármacos, particularmente aquelas do retículo 
endoplasmático de células hepáticas. 

(   ) Alguns fármacos que se ligam reversivelmente às proteínas plasmáticas podem competir pelo 
mesmo sítio de ligação, independente da afinidade dos fármacos ao sítio de ligação ou às 
concentrações de cada um no plasma, fazendo com que se aumente a fração livre de um ou 
outro fármaco no plasma e, consequentemente, sua ação farmacológica ou tóxica. 

(   ) Algumas interações medicamentosas podem ocorrer antes da absorção gastrointestinal, nas 
quais um fármaco modifica a absorção de outro (aumentando ou reduzindo). É o caso de 
fármacos que modificam a motilidade gastrointestinal, podendo reduzir ou aumentar a 
velocidade e o grau de absorção de outros fármacos administrados concomitantemente. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V V F V 
C) V F V F 
D) F F V V 
E) F V F V 
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Questão 24 (Peso 1,00) 

Considerando o mecanismo de ação de fármacos antimicrobianos, é correto afirmar que 

A) a eritromicina e a azitromicina, antibióticos representantes da classe dos beta-lactâmicos, 
caracterizam-se por inibir a síntese proteica bacteriana, ligando-se à subunidade 50S ribossômica. 

B) os aminoglicosídios possuem mecanismo de ação pautado na inibição irreversível da síntese 
proteica bacteriana. Um dos representantes desta classe de antibióticos é a estreptomicina. 

C) a inibição das transpetidases, ocasionada pelo uso dos antibióticos da classe das quinolonas, 
impede a formação correta das ligações cruzadas responsáveis pela estrutura da parede celular 
bacteriana. 

D) as sulfonamidas caracterizam-se por seu caráter bactericida e seu mecanismo de ação relaciona-
se com o fato de suas estruturas químicas serem análogas ao do ácido para--aminobenzóico. 
Através da inibição competitiva, as sulfonamidas impedem a formação do ácido 6-
aminopenicilânico. 

E) as tetraciclinas possuem mecanismo de ação baseado na inibição da síntese do ácido 
pteroilglutâmico, componente fundamental do citoplasma bacteriano e responsável pelo transporte 
de grupos de carbono, os quais dão origem a moléculas responsáveis pelos processo de divisão 
celular bacteriana. 

Questão 25 (Peso 1,00) 

Novos fármacos são desenvolvidos através da realização de ensaios clínicos aplicando metodologias 
distribuídas em fases de uma pesquisa clínica. 

Sobre as fases relacionadas ao desenvolvimento de novos fármacos, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Fase Clínica I: estuda o efeito da nova droga em um grupo de indivíduos sadios.  
(   ) Fase Clinica II: estuda a toxicidade da nova droga em um grupo de indivíduos sadios. 
(   ) Fase Clínica III: estuda a eficácia, segurança, absorção, distribuição, metabolismo e 

eliminação da nova droga em um grupo ampliado de indivíduos.  
(   ) Fase Clinica IV: a droga já está colocada no mercado e o objetivo é avaliar a segurança. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

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

Questão 26 (Peso 0,75) 

A Farmacoepidemiologia é “[...] definida como o estudo do uso e dos efeitos dos medicamentos no 
conjunto das pessoas, sendo sua principal preocupação os efeitos adversos identificados após a 
comercialização dos produtos” (STROM, 1994 apud RANG; DALE´S, 2007, p.7). Os Estudos de 
Utilização de Medicamentos (EUM) participam dos processos farmacoepidemiológicos. 

Sobre os Estudos de Utilização de Medicamentos (EUM), analise as opções abaixo e identifique com 
V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Estudos Descritivos. 
(   ) Estudos Ecológicos. 
(   ) Estudos de Caso-controle. 
(   ) Estudos Horizontais e Estudos Verticais. 
(   ) Estudos de Coorte e Estudos Transversais. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F V 
B) V F V F F 
C) V V V F V 
D) F V F V F 
E) F F V F V 
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Questão 27 (Peso 0,75) 

A nutrição parenteral tem como objetivo principal a administração intravenosa de nutrientes e é 
indicada quando 

A) a alimentação oral é possível. 
B) o alimento pode ser colocado diretamente no tubo digestivo. 
C) o paciente encontra-se com trato gastrointestinal funcionalmente ativo. 
D) a capacidade digestiva não supre as necessidades metabólicas básicas. 
E) o paciente não apresenta doença de base no processo de digestão e absorção dos alimentos. 

Questão 28 (Peso 0,75) 

Para o preparo dos medicamentos antineoplásicos, cuidados de biossegurança tornam-se 
necessários, e devem ser realizados com técnica asséptica, em ambiente com infraestrutura 
apropriada. 

A respeito da manipulação de antineoplásicos, é correto afirmar que 

A) a troca do segundo par de luvas realiza-se a cada quatro horas. 
B) o preparo de quimioterapia deve ser realizado em cabine com fluxo laminar vertical. 
C) o preparo centralizado na Central de Misturas Intravenosas é realizado para se cumprir exigência 

da Vigilância Sanitária. 
D) a manipulação poderá ser realizada sem o uso da cabine de fluxo laminar, desde que o 

manipulador esteja devidamente paramentado. 
E) o preparo centralizado de quimioterapia, além de representar economia para o sistema de saúde, 

oferece mais segurança ao manipulador. 

Questão 29 (Peso 0,75) 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), “o Hospital é parte do sistema integrado de 
saúde, cuja função é dispensar à comunidade completa assistência à saúde preventiva e curativa 
[...]”. Inserida nesta assistência, encontram-se os serviços prestados pela Farmácia Hospitalar. 

A Farmácia Hospitalar, de acordo com o Conselho Federal de Farmácia, é a unidade 

A) técnico-administrativa, dirigida por profissional farmacêutico, integrada funcional e 
hierarquicamente às atividades hospitalares. 

B) clínica de assistência administrativa, dirigida por profissional farmacêutico, integrada funcional e 
hierarquicamente às atividades hospitalares. 

C) clínica de assistência técnico-administrativa, dirigida por um profissional de saúde, integrada 
funcional e hierarquicamente às atividades hospitalares. 

D) clínica de assistência técnico-administrativa, dirigida por profissional farmacêutico, não integrada 
funcional e hierarquicamente às atividades hospitalares. 

E) clínica de assistência técnico-administrativa, dirigida por profissional farmacêutico, integrada 
funcional e hierarquicamente às atividades hospitalares. 

Questão 30 (Peso 0,50) 

Dentro do Ciclo da Assistência Farmacêutica, a seleção é um processo de escolha de medicamentos, 
baseada em critérios epidemiológicos, técnicos e econômicos, estabelecidos por uma Comissão de 
Farmácia e Terapêutica (CFT). É a atividade mais importante da Assistência Farmacêutica, pois é a 
partir da seleção que são desenvolvidas as demais atividades. 

Sobre os objetivos da seleção de medicamentos, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Padronizar condutas terapêuticas. 
(   ) Promover o uso racional de medicamentos. 
(   ) Ampliar o número de especialidades farmacêuticas.  
(   ) Propiciar condições para o desenvolvimento da Farmacovigilância. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F V 
B) V F F V 
C) V V F F 
D) F F V V 
E) F V F V 
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Questão 31 (Peso 0,50) 

A Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF), aprovada pela resolução CNS/MS nº 338, 
de 06 de maio de 2004, é estabelecida com base em alguns princípios. 

Sobre os princípios da PNAF, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 

(   ) A PNAF integra a Política Nacional de Saúde, e envolve um conjunto de ações voltadas, 
exclusivamente, à recuperação da saúde, visando garantir os princípios da universalidade, 
integralidade e equidade. 

(   ) A Assistência Farmacêutica trata de um conjunto de ações, que envolve, exclusivamente, a 
pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, voltadas à 
promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva. 

(   ) A Assistência Farmacêutica deve ser compreendida como política pública norteadora para a 
formulação de políticas setoriais, visando garantir a intersetorialidade inerente ao Sistema de 
Saúde Único (SUS), e sua implantação envolve tanto o setor público como privado de 
atenção à saúde. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

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

Questão 32 (Peso 0,75) 

A Atenção Farmacêutica em pediatria é um dos maiores desafios para os profissionais da área. 
Acompanhar, avaliar e direcionar a utilização de medicamentos nesta população requer 
conhecimento. Para a realização do cálculo da dose medicamentosa  pediátrica, deve-se considerar 

A) apenas a altura. 
B) apenas a idade. 
C) apenas o peso corporal. 
D) apenas a superfície corporal. 
E) peso, superfície corporal e idade. 

Questão 33 (Peso 0,75) 

Meia-vida de uma droga é definida como 

A) tempo gasto para que a concentração de um fármaco no organismo se reduza à metade. 
B) tempo gasto para que a concentração celular de um fármaco no organismo se reduza à metade. 
C) tempo gasto para que a concentração plasmática de um fármaco no organismo se reduza à 

metade. 
D) estimativa do tempo gasto para que o fármaco seja absorvido no sangue do organismo e é dada 

em unidade de tempo. 
E) estimativa do tempo de consumo de um fármaco para que seja eliminado apenas pelo suor e rins 

no organismo e é dada em unidade de tempo. 

Questão 34 (Peso 0,75) 

A(s) via(s) mais indicada(s) e segura(s) para administrar diclofenaco sódico é(são) 

A) intravenosa apenas. 
B) intravenosa e intradérmica. 
C) intramuscular no glúteo e profunda. 
D) intravenosa em veia calibrosa e intra-arterial. 
E) intravenosa, intramuscular no deltoide, profunda e epidérmica. 

Questão 35 (Peso 0,75) 

Constituem-se estimulantes miométricos: 

A) ocitocina, atosibana e rItodrina. 
B) atosibana, ritodrina e ergometrina. 
C) ergometrina, carboprosta e ritodrina. 
D) ritodrina, ergometrina e mifepristona. 
E) ocitocina, ergometrina e dinoprostona. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESÍDÊNCIA (QUESTÕES DE 36 A 50) 

Questão 36 (Peso 1,00)  

Segundo a PORTARIA nº 2616, de 12 de maio de 1998, o Programa de Controle de Infecções 
Hospitalares (PCIH) é um conjunto de ações desenvolvidas, deliberada e sistematicamente, com 
vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares.Para a 
adequada execução do PCIH, os hospitais deverão constituir Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar (CCIH) e esta deverá ser composta por profissionais da área de saúde, de nível superior, 
formalmente designados, sendo do tipo consultores ou executores. 

Um membro consultor na CCIH é o serviço 

A) médico. 
B) de lavanderia. 
C) de manutenção. 
D) de regulação hospitalar. 
E) de diagnóstico por imagem. 

Questão 37 (Peso 1,00)  

“Delirium, também conhecido como estado confusional agudo, é uma alteração cognitiva definida por 
início agudo, distúrbios da consciência, atenção, orientação, memória, pensamento, percepção e 
comportamento. É condição cada vez mais comum entre pacientes hospitalizados e acomete, 
preferencialmente, pacientes idosos e debilitados” (LÔBO et al, 2010, p.249). 

O grupo de medicamentos que pode ser associado ao desenvolvimento de Delirium medicamentoso é 
o de 

A) laxantes. 
B) diuréticos. 
C) anticoagulantes. 
D) anti-hipertensivos. 
E) agonistas dopaminérgicos. 

Questão 38 (Peso 1,00)  

“Hepatite medicamentosa é uma grave inflamação do fígado causada pelo uso de medicamentos que 
podem causar hepatite aguda ou hepatite fulminante“ (SUTTER; WALKER: HOFFMAN, 2004). 

O fármaco, bastante utilizado na farmacoterapia de patologia infecciosa, que precisa de 
monitoramento no uso, devido a possibilidade de causar hepatite medicamentosa, é 

A) Tramadol. 
B) Ranitidina. 
C) Isoniazida. 
D) Omeprazol. 
E) Salbutamol. 

Questão 39 (Peso 1,00)  

“A insuficiência cardíaca apresenta elevada incidência e prevalência em todo mundo. [...] A 
insuficiência cardíaca descompensada (ICD) é definida como uma síndrome clínica na qual uma 
alteração estrutural ou funcional do coração leva à incapacidade de ejetar e/ou acomodar sangue 
dentro de valores pressóricos fisiológicos, causando limitação funcional e necessitando de 
intervenção terapêutica imediata”. (MANGINI, 2013, p.1) 

No tratamento farmacológico, utiliza-se a Dobutamina, que é um 

A) diurético. 
B) vassopressor. 
C) agonista alfa-adrenérgico. 
D) agonista beta-adrenérgico. 
E) vasodilatador arterial e venoso. 
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Questão 40 (Peso 1,00)  

Com relação ao manejo de insuficiência cardíaca descompensada, o fármaco que tem efeito 
vasodilatador arterial e venoso e reduz pré e pós-cargas, melhorando o desempenho sistólico 
biventricular é 

A) Dopamina. 
B) Furosemida. 
C) Dobutamina. 
D) Sulfato de atropina. 
E) Nitroprussiato de sódio. 

Questão 41 (Peso 1,00)  

O acompanhamento do seguimento farmacoterapêutico “é um componente da 
______________________________________________ e configura um processo no qual o 
farmacêutico se responsabiliza pelas necessidades do usuário relacionadas ao medicamento, por 
meio da ______________________________________________, prevenção e resolução de 
problemas relacionados a medicamentos de forma sistemática, contínua e 
______________________________________________com o objetivo de alcançar resultados 
definidos, buscando a melhoria da qualidade de vida do usuário.” (OPAS, 2002, P.24) 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do texto acima é 

A) atenção farmacêutica / orientação / registrada 
B) atenção farmacêutica / detecção / documental 
C) assistência farmacêutica / orientação / registrada 
D) assistência farmacêutica / detecção / documental 
E) assistência farmacêutica / orientação / documental 

Questão 42 (Peso 1,00)  

O termo “crise hipertensiva” corresponde a uma variedade de situações clínicas, que diferem entre si 
pela severidade dos níveis pressóricos e pela necessidade de se reduzir mais ou menos rapidamente 
a pressão arterial. A depender da severidade dos sintomas e da presença ou ausência de lesão 
aguda de órgãos-alvo, tem-se a urgência ou a emergência hipertensiva. Dentre esses quadros, a 
emergência hipertensiva é a entidade clínica mais grave e que merece cuidados intensivos. 

Sobre os fármacos de uso parenteral disponíveis no Brasil, para tratamento das emergências 
hipertensivas, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A hidralazina é geralmente usada nas emergências hipertensivas em gestantes. 
(   ) O nitroprussiato de sódio é um vasodilatador de ação lenta ou tardia, porém de longa duração. 
(   ) A nitroglicerina é contra-indicada nos casos de infarto do ventrículo direito e em pacientes que 

usaram sildenafil nas últimas 24 horas. 
(   ) O propranolol é um beta-bloqueador seguro nas emergências hipertensivas de pacientes com 

insuficiência ventricular descompensada e portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

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

Questão 43 (Peso 1,00)  

_________________________________“é um ato planejado, documentado e realizado junto ao 
usuário e profissionais de saúde, que visa resolver ou prevenir problemas que interferem ou podem 
interferir na farmacoterapia, sendo parte integrante do processo de acompanhamento/seguimento 
farmacoterapêutico.” (OPAS, 2002, p. 24) 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto acima é 

A) A atenção farmacêutica  
B) A orientação farmacêutica 
C) A assistência farmacêutica 
D) A intervenção farmacêutica 
E) O acompanhamento farmacêutico 
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Questão 44 (Peso 1,00)  

Reações hipoglicêmicas representam a complicação mais comum relacionada à insulinoterapia. O 
rápido desenvolvimento de hipoglicemia em indivíduos com integridade do mecanismo de alerta da 
hipoglicemia provoca sinais de hiperatividade autônoma, podendo evoluir para convulsões e coma se 
o paciente não for tratado. 

Sobre o tratamento da hipoglicemia, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F 
as falsas. 

(   ) Para uma absorção acelerada, deve-se administrar açúcar simples, preferencialmente, na 
forma sólida por via oral. 

(   ) Quando o paciente encontra-se consciente, qualquer líquido ou alimento contendo açúcar 
pode ser usado para tratar hipoglicemia leve. 

(   ) Para reverter rapidamente a crise hipoglicêmica em pacientes com perda de consciência, a 
administração de 1 mg de glucagon por via intravenosa é adequada. 

(   ) No tratamento de escolha, em caso de hipoglicemia mais grave com perda de consciência 
ou desenvolvimento de torpor, é feita a administração de solução de glicose a 50% através 
de infusão intravenosa. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

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

Questão 45 (Peso 1,00)  

A asma é uma doença com alta prevalência nos dias atuais. Diversas evidências demonstram que o 
manejo clínico da asma aguda em salas de emergência concentra decisões fundamentais para 
determinar o desfecho desta situação clínica. Dentre os tratamentos recomendados para a crise 
asmática, aquele que representa a terapêutica de primeira linha, sendo a administração inalatória 
como via de eleição é 
A) Xantinas. 
B) Zafirlucaste. 
C) Sulfato de magnésio. 
D) Broncodilatadores beta-2 agonistas de curta ação. 
E) Broncodilatadores anticolinérgicos em uso isolado. 

Questão 46 (Peso 1,00)  

A insuficiência renal aguda (IRA) é definida como uma redução da função renal resultando em 
acúmulo de escórias nitrogenadas. Ocorre, comumente, em pacientes críticos, com uma mortalidade 
associada de 17% a 44% em pacientes não oligúricos e de 50% a 87% em pacientes oligúricos. 

Sobre o tratamento ou prevenção da IRA e suas complicações, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O manitol é um fármaco isento de complicações associadas ao seu uso. 
(   ) Os diuréticos de alça, a exemplo da furosemida, são contraindicados na IRA. 
(   ) A dopamina é comumente usada profilaticamente e no tratamento da falência renal aguda. 
(   ) O aumento do fluxo sanguíneo renal, aumento da pressão de filtração rápido fluxo tubular e 

redução de edema e células comprometidas, encontram-se dentre os efeitos benéficos do 
manitol na função renal. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F 
B) V V F F 
C) V F F V 
D) F F V V 
E) F V F V 
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Questão 47 (Peso 1,00)  

Na fase aguda do acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico, a hipertensão arterial (HA) ocorre em 
50% a 80% dos pacientes. Em casos de HA grave, a sua redução deve ser feita de forma bastante 
cautelosa, visto que existe o risco de piora do quadro neurológico em virtude de resposta hipotensora 
excessiva.  

A droga, ou classe de drogas, e via de administração de eleição para controle da HA grave associada 
ao AVC é 

A) heparina por via endovenosa. 
B) diuréticos de alça por via oral. 
C) metoprolol por via endovenosa. 
D) maleato de enalapril por via intramuscular. 
E) bloqueadores de canais de cálcio por via sublingual. 

 
Questão 48 (Peso 1,00)  

Pneumonia bacteriana comunitária e hospitalar em adultos são problemas de saúde pública 
crescentes, com inúmeras internações anuais e causas frequentes de morbimortalidade. Pneumonia 
adquirida na comunidade é aquela que acomete o paciente fora do ambiente hospitalar ou que surge 
nas primeiras 48h da internação hospitalar. 

Sobre a terapia de pneumonias adquiridas na comunidade, é correto afirmar que 

A) os aminoglicosídeos são efetivos como monoterapia para cocos Gram-positivos aeróbicos. 
B) a gentamicina pode ser usada como único agente no tratamento da pneumonia adquirida na 

comunidade. 
C) os micro-organismos causadores de pneumonia adquirida na comunidade são sensíveis aos 

antibióticos β-lactâmicos de amplo espectro. 
D) a associação de antibióticos β-lactâmicos com aminoglicosídeos não é recomendada no 

tratamento de pneumonia causada por Pseudomonas aeruginosa. 
E) os aminoglicosídeos são eficazes no tratamento da pneumonia por anaeróbios ou por 

Strepetococcus pneumoniae, causadores comuns de pneumonia adquirida na comunidade. 
 

Questão 49 (Peso 1,00)  

Os acidentes escorpiônicos (escorpionismo) acontecem com certa frequência e são potencialmente 
graves em uma ampla faixa etária. O envenenamento é causado pela inoculação de toxinas, através 
de aparelho inoculador (ferrão) de escorpiões, podendo determinar alterações locais (na região da 
picada) e sistêmicas. 

Sobre o tratamento das manifestações clínicas de acidentes escorpiônicos, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeira e com F as falsas. 

(   ) Na necessidade de administração dos soros (SAEsc ou SAA), a aplicação deve ser feita, 
assim como com os soros antiofídicos, pela via intramuscular. 

(   ) Nas formas moderadas e graves de envenenamento escorpiônico, o tratamento deve consistir 
na administração de soro antiescorpiônico (SAEsc) ou antiaracnídico (SAA). 

(   ) Nos casos onde só há manifestações clínicas locais, o tratamento consiste no alívio da dor por 
infiltração de anestésico sem vasoconstritor (lidocaína 2%) ou analgésico sistêmico, como 
dipirona. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V 
B) V V F 
C) F V V 
D) F F V 
E) F V F 
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Questão 50 (Peso 1,00)  

Sobre o modo de ação, tipos e reações adversas dos fármacos administrados para combate a dor 
aguda, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) a metilmelubrina, também conhecida como dipirona, trata-se de uma droga que possui 
ação analgésica, mas que pode causar discrasias sanguíneas. 

(   ) a fenacetina e o paracetamol possuem grandioso efeito desagregador sobre as 
plaquetas; portanto, o uso dessas duas drogas analgésicas é contraindicada em 
pacientes portadores de alterações da coagulação. 

(   ) a intoxicação com altas doses de paracetamol leva à formação de metabólito 
hepatotóxico (n-acetil-para-benzoquinonimina), cujo tratamento, dentre outras 
providências, pode ser complementado com a N-acetilcisteína. 

(   ) os mediadores inflamatórios (apenas alguns deles) liberados em diversos tecidos 
como resposta a um estímulo específico, podem promover uma alteração no 
mecanismo de transdução periférica do estímulo nociceptivo, aumentando a 
sensibilidade de transdução dos nociceptores polimodais de elevado limiar, com 
consequente desencadeamento de hiperalgesia. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

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

 

 


