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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15) 

Questão 01 (Peso 0,50)  

No senso comum, observa-se certa confusão no uso dos construtos eficiência, eficácia e efetividade, 
porém na avaliação de programas, percebe-se com clareza a diferença entre eles. 

Sobre a eficiência, a eficácia e a efetividade, é correto afirmar que 

A) a efetividade está relacionada ao alcance dos objetivos pretendidos. 
B) a eficiência está relacionada à capacidade de se promover os resultados pretendidos. 
C) a eficácia é a competência para produzir resultados com dispêndio mínimo de recursos e esforços. 
D) a efetividade demonstra se os impactos gerados pelos produtos ou serviços prestados, pelos 

órgãos/entidades, atendem às necessidades e expectativas dos públicos-alvo e sociedade em geral. 
E) a eficiência corresponde ao resultado de um processo, portanto envolve as orientações 

metodológicas e o plano de ação definido para o alcance dos objetivos e metas. 

Questão 02 (Peso 0,50)  

A Norma Regulamentadora 32 (NR-32) estabelece “[...] 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” (BRASIL, 2005, p.1). 

A NR-32 estabelece que ao trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, 
programa de imunização ativa contra: 

A) tétano e hepatite B. 
B) sarampo e tuberculose. 
C) tuberculose e Hepatite B. 
D) tétano, tuberculose e hepatite B.  
E) tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO. 

Questão 03 (Peso 0, 50)  

A Bioética é uma área do conhecimento que visa indicar os limites e as finalidades da intervenção do 
homem sobre a vida, identificar os valores de referência racionalmente propostos e denunciar os riscos 
das possíveis aplicações (LEONE; PRIVITERA; CUNHA, 2001). 

Sobre a aplicação dos princípios que norteiam o enfrentamento de questões éticas no campo da 
assistência e da pesquisa em saúde, é correto afirmar que 

A) o princípio da autonomia deve ser considerado em primeiro lugar. 
B) o princípio de justiça diz respeito unicamente à igualdade de tratamento. 
C) o principio de beneficência tem prioridade em relação ao princípio da autonomia. 
D) os indivíduos que têm limitação de autonomia estão inaptos para serem incorporados a qualquer 

processo de tomada de decisão. 
E) o principio de justiça fragiliza a chamada “objeção de consciência”, que representa a decisão de um 

profissional de se recusar a realizar um procedimento, mesmo que aceito pelo paciente. 

Questão 04 (Peso 0,50)  

Durante a VII Conferencia Nacional de Saúde, realizada em 1986, após sistematização de debates, o 
relatório final do evento inspirou o capítulo “Saúde” da Constituição, desdobrando-se, posteriormente nas 
chamadas leis orgânicas da saúde. (PAIM, 2009).  

Considerando a Lei de nº 8080, de 19 de setembro de 1990, para efeitos de análise, é correto afirmar 
que a 

A) responsabilidade pela saúde das populações é exclusiva do Estado.  
B) assistência às pessoas é definida como assistência médica e/ou hospitalar. 
C) participação da iniciativa privada, mediante contrato regido pelo direito público, tem caráter 

complementar.  
D) saúde, como um direito fundamental do ser humano, encontra-se circunscrita ao acesso às ações e a 

serviços de saúde, ofertado pelo SUS. 
E) lei avança no que se refere ao conceito de saúde, por desvincular determinantes sociais e 

econômicos das condições de vida da população. 
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Questão 05 (Peso 0,50)  

No Brasil, a Atenção Básica é desenvolvida sob a lógica de descentralização e capilaridade, ocorrendo 
no local mais próximo da vida das pessoas. Ela deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal 
porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde (BRASIL, 2012).  

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB/2012), é uma atribuição comum a todas as 
categorias profissionais:  

A) solicitar exames complementares. 
B) cadastrar indivíduos e famílias no sistema de informações e manter os cadastros atualizados. 
C) participar do gerenciamento dos insumos necessários para o funcionamento da Unidade Básica de 

Saúde. 
D) realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e 

situações de importância local. 
E) indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação 

hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário. 

Questão 06 (Peso 0,75)  

A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, fruto de um processo de negociação entre representantes 
da sociedade, parlamentares, gestores e governo federal, passou a regular as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde entre União, Estados e Municípios, bem 
como a participação da comunidade na gestão do SUS (PAIM, 2009). 

Em relação aos fundos de saúde e face ao previsto na Lei nº 8.142/90, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os Fundos de Saúde destinam-se, unicamente, a receber e repassar os recursos financeiros 
para a saúde, oriundos da União, Estados e Municípios. 

(   ) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) destinam-se aos investimentos na rede de 
serviços, à cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e às demais ações de saúde.  

(   ) Os Fundos de Saúde são instrumentos de gestão dos recursos destinados ao financiamento das 
ações e serviços de saúde e de assistência social existentes nas três esferas: União, Estados e 
Municípios. 

(   ) Os Fundos de Saúde integram uma conta bancária, incluindo todos os recursos a serem 
utilizados nas ações e serviços de saúde, sendo que seu gerenciamento deve ser feito pelos 
gestores do SUS, nas três esferas. 

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

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

Questão 07 (Peso 0,75)  

A busca da qualidade na prestação de serviços à saúde é uma necessidade técnica e social, e 
atividades de acreditação e certificação de organizações de saúde são cada dia mais frequentes 
(CARVALHO et al, 2004).  

De acordo com a teoria da Qualidade em Saúde, desenvolvida por Donabedian (1978) e seus 
elementos, complete as lacunas do trecho a seguir. 

_________________ diz respeito às atividades do serviço. _________________ está associado(a) 
fundamentalmente, às características dos recursos que se empregam na atenção à saúde. Enquanto 
que _________________ relaciona-se com o estado de saúde do indivíduo ou da população na 
interação ou não com os serviços de saúde. 

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

A) Processo / Estrutura / resultado 
B) Estrutura / Processo / avaliação 
C) Avaliação / Estrutura / resultado 
D) Avaliação / Processo / resultado 
E) Resultado / Processo / avaliação 
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Questão 08 (Peso 0,75)  

O Decreto nº 7508, publicado em 29 de junho de 2011, visa proporcionar maior transparência à estrutura 
organizativa do SUS, garantir maior segurança jurídica na fixação das responsabilidades dos entes 
federativos, para que o cidadão possa, de fato, conhecer, as ações e os serviços de saúde ofertados nas 
respectivas regiões de saúde e organizados em redes de atenção à saúde (BRASIL, 2015). 

Com base nos conceitos, diretrizes e princípios que visam guiar o agir administrativo, mantendo 
também a unicidade conceitual do SUS, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

(   ) O Decreto nº 7508/2011 define como portas de entrada do sistema de saúde as ações e 
serviços de: atenção primária; atenção de urgência e emergência; atenção psicossocial e 
especial de acesso aberto. 

(   ) Um recorte territorial para ser considerado como Região de Saúde deve conter no mínimo, 
ações de urgência e emergência e atenção ambulatorial especializada e hospitalar, além da 
atenção primária.  

(   ) O Decreto nº 7508/2011 considera Redes de Atenção à Saúde como um conjunto de ações e 
serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de 
garantir a universalidade da assistência à saúde. 

(   ) O contrato organizativo da Ação Pública da Saúde consagra os compromissos assumidos, como 
a tripartição do financiamento, as responsabilidades dos entes perante a rede de atenção à 
saúde, as metas a serem alcançadas, o nível de desempenho que se pretende alcançar, dentre 
outros. 

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

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

Questão 09 (Peso 0,75)  

No processo de elaboração do Plano Nacional de Saúde (PNS), ficou evidente a necessidade de 
construir um sistema de planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Para definir e aperfeiçoar as 
bases de organização e o funcionamento do referido sistema, o Ministério da Saúde promoveu, em 2005 
e 2006, oficinas macrorregionais que contaram com a participação de mais de duas centenas de 
dirigentes e técnicos que atuam na área de planejamento nas três esferas de gestão do SUS. O produto 
dessas discussões é o Sistema de Planejamento do SUS (PLANEJASUS) (BRASIL, 2009) que adota 
alguns instrumentos para o processo de planejamento com propósitos específicos.  

O propósito da ______________ é determinar um conjunto de ações que permita concretizar os 
objetivos definidos no _____________, a partir da negociação e formalização de pactos, uma vez que o 
______________ deve expressar as políticas, os compromissos e as prioridades de saúde, sendo a 
base para a execução, acompanhamento e avaliação das ações de saúde. Já o ___________ apresenta 
o grau de cumprimento das metas expressas na ____________, além de fornecer as bases para o ajuste 
do _____________. 

Considerando os instrumentos de gestão preconizados no Planeja SUS é, a alternativa que preenche, 
correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) Saúde / Relatório Anual de Gestão / Plano de Saúde / Pacto pela Saúde / Gestão / Pacto pela Saúde 
B) Saúde / Plano de Saúde / Plano de Saúde / Relatório Anual de Gestão / Programação Anual / Plano 

de Saúde 
C) Programação Anual / Plano de Saúde / Plano de Saúde / Relatório Anual de Gestão / Gestão / Plano 

de Saúde  
D) Programação Anual / Pacto pela Saúde / Relatório Anual de Gestão / Plano de Saúde / Saúde / 

Relatório Anual de Gestão  
E) Programação Anual / Plano de Saúde / Plano de Saúde / Relatório Anual de Gestão / Programação 

Anual / Plano de Saúde 
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Questão 10 (Peso 0,75)  

O Pacto pela Saúde, publicado na Portaria/GM nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, contempla o pacto 
firmado entre os gestores do SUS, em suas três dimensões: pela Vida, em defesa do SUS e de Gestão 
(BRASIL, 2006). Na dimensão Pacto pela Vida, são prioridades pactuadas: 

A) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Organização da atenção hospitalar; Controle do câncer do colo de útero e de mama; Saúde do 
adolescente. 

B) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Controle do câncer do colo de útero e de mama; Saúde do idoso; Fortalecimento da capacidade de 
resposta às doenças emergentes e endemias. 

C) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Controle do câncer do colo de útero, de mama e de próstata; Saúde do homem; Organização da 
atenção hospitalar. 

D) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Organização da atenção hospitalar; Saúde do idoso; Fortalecimento da capacidade de resposta às 
doenças emergentes e endemias. 

E) Organização da atenção hospitalar; Redução da mortalidade infantil e materna; Controle do câncer do 
colo de útero e de mama; Saúde do idoso; Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças 
emergentes e endemias; Promoção da saúde. 

 

Questão 11 (Peso 0,75)  

A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) é um dos componentes do Sistema Nacional de 
Vigilância em Saúde. Visa a promoção da saúde e a redução da morbimortalidade da população 
trabalhadora, por meio da integração de ações que intervenham nos agravos e seus determinantes, 
decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processos produtivos (BRASIL, 2009). 

Sobre a VISAT, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A VISAT incorpora a integração interinstitucional com as políticas de Previdência Social, 
Trabalho e Meio Ambiente, além de educação e justiça e as relativas ao desenvolvimento 
econômico e social, nos âmbitos federal, estadual e municipal. 

(   ) A VISAT pauta-se nos princípios do Sistema Único de Saúde, em consonância com a Promoção 
da Saúde e o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, mantendo a integração com as 
vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental.  

(   ) Os trabalhadores mais vulneráveis, a exemplo dos trabalhadores em atividades de maior risco 
para a saúde, definidos a partir dos diagnósticos técnicos nos níveis locais, regionais ou 
nacionais, são os únicos comtemplados nas ações da VISAT. 

(   ) Os trabalhadores, homens e mulheres, sujeitos das ações da VISAT, são os ativos inseridos no 
mercado de trabalho, através dos vínculos formais, uma vez que aqueles afastados, 
aposentados e, em situação de desemprego, não são mais considerados trabalhadores. 

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

A) V V F F 
B) V F F V 
C) V F V V 
D) F V V F 
E) F V F F 
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Questão 12 (Peso 0,75)  

A Promoção da Saúde, como conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e 
coletivo, visando atender às necessidades sociais de saúde e garantir a melhoria da qualidade de vida 
da população, emerge intrinsecamente marcada pelas tensões próprias à defesa do direito à saúde. 
Criada em 2006 e redefinida em 2014, a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) visa deter o 
desenvolvimento das doenças crônicas no Brasil, com planejamento de ações voltadas para prevenção 
dos fatores de risco e investimentos na qualificação da atenção e da assistência aos pacientes (BRASIL, 
2014).  

Os objetos/temas prioritários para o planejamento e execução de ações, de acordo com o PNPS, é 
alimentação saudável, uso abusivo de álcool e outras drogas, além de  

A) tabagismo, ética, violência e solidariedade. 
B) sedentarismo, tabagismo, acidentes de trânsito, violência e solidariedade. 
C) sedentarismo, tabagismo, dignidade, solidariedade e respeito às diferenças. 
D) sedentarismo, tabagismo, acidentes de trânsito, violência e desenvolvimento sustentável. 
E) sedentarismo, tabagismo, acidentes de trânsito, violência e reconhecimento de potencialidades. 

Questão 13 (Peso 0,75)  

A proposta do trabalho em equipe tem sido veiculada como estratégia para enfrentar o intenso processo 
de especialização na área da saúde. Esse processo tende a aprofundar verticalmente o conhecimento e 
a intervenção em aspectos individualizados das necessidades de saúde, sem contemplar, 
simultaneamente, a articulação das ações e dos saberes (PEDUZZI, 2001). 

O trabalho em equipe é destacado no conjunto das características do Programa de Saúde da Família 
(PSF), como um dos pressupostos mais importantes para a reorganização do processo de trabalho e 
como possibilidade de uma abordagem mais integral e resolutiva (BRASIL, 1997; 2001). 

A composição das equipes de saúde da família, inicialmente adotada no Brasil, integrando as variadas 
categorias profissionais da área da saúde, caracteriza o trabalho em equipe _______________ e 
pressupõe maior intercâmbio entre os profissionais e as ações que desenvolvem. Já o trabalho de 
variadas categorias profissionais, das diversas áreas do conhecimento, caracteriza o trabalho em equipe 
______________ conforme previsto para as equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).  

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

A) multidisciplinar / integrado 
B) integrado / multidisciplinar 
C) integrado / multiprofissional 
D) multidisciplinar / multiprofissional 
E) multiprofissional / multidisciplinar 

Questão 14 (Peso 0,75)  

A Vigilância em Saúde Ambiental consiste em um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento 
e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem 
na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de 
risco ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde (OPAS, 1999).  

São áreas de atuação da Vigilância em Saúde Ambiental: 

A) Vigilância nutricional e alimentar; Vigilância de portos aeroportos e fronteiras; Vigilância de poluentes 
atmosféricos e contaminantes químicos. 

B) Vigilância da qualidade da água para consumo humano; Vigilância de poluentes atmosféricos e 
contaminantes químicos; Vigilância aos fatores físicos e desastres. 

C) Vigilância de portos aeroportos e fronteiras; Vigilância da qualidade da água para consumo humano; 
Vigilância de poluentes atmosféricos e contaminantes químicos. 

D) Vigilância de processos e espaços de escola, creche asilos e presídios, Vigilância de poluentes 
atmosféricos e contaminantes químicos; Vigilância aos fatores físicos e desastres. 

E) Vigilância da qualidade da água para consumo humano; Vigilância de poluentes atmosféricos e 
contaminantes químicos; Vigilância do armazenamento, transporte e uso de tecnologias para a 
saúde. 
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Questão 15 (Peso 0,75)  

“Medir qualidade e quantidade em programas e serviços de saúde é imprescindível para o planejamento, 
a organização, a coordenação/direção e a avaliação/controle das atividades desenvolvidas, sendo alvo 
dessa medição: os resultados, os processos e a estrutura necessária ou utilizada, bem como as 
influências e repercussões promovidas no meio ambiente” (BITTAR, 2001, p.21), que dão origem aos 
indicadores. 

Sobre os indicadores de estrutura, processo e resultado, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os indicadores de estrutura estão relacionados à parte física de uma instituição, aos seus 
funcionários, aos equipamentos disponíveis e aos móveis, entre outros aspectos. 

(   ) Os indicadores de resultados estão relacionados às atividades de cuidados realizadas para o 
paciente, ou seja, monitoram tanto as atividades meio, quanto as atividades fins. 

(   ) Os indicadores de processo estão relacionados às condições de saúde de uma determinada 
população e a fatores demográficos, socioculturais, econômicos e políticos que afetam o 
alcance das metas institucionais. 

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

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

CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35) 

Questão 16 (Peso 1,00)  

A Farmacodinâmica, subdivisão da Farmacologia, estuda os mecanismos de ação e os efeitos dos 
fármacos em organismos sãos e doentes. De acordo com a eficácia intrínseca ao se ligarem aos 
receptores, os fármacos podem ser classificados como agonistas ou antagonistas. 

Sobre os diferentes tipos de antagonismo, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

(   ) O antagonismo competitivo pode ser superável por uma concentração suficientemente alta do 
agonista. 

(   ) Um antagonista alostérico produz seu efeito competindo com o agonista pelo mesmo local de 
ligação do receptor. 

(   ) A interação dos benzodiazepínicos (ansiolíticos) com o receptor GABAA é um exemplo de 
antagonismo alostérico. 

(   ) A capacidade de um antagonista competitivo em diminuir a resposta a um agonista depende 
da concentração do primeiro e da sua afinidade ao receptor. 

(   ) Um antagonista competitivo simples, que possui eficácia intrínseca e que possui afinidade ao 
receptor, compete com o agonista pelo mesmo local de ligação do receptor. 

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

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

Questão 17 (Peso 0,50)  

Constituem objetivos da __________________________ de medicamentos: 

- assegurar a integralidade da prescrição; 
- assegurar que a prescrição é apropriada para o paciente e relacionada com o requerido quanto aos 
aspectos terapêuticos, sociais, legais e econômicos. 

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

A) dispensação 
B) distribuição  
C) utilização  
D) aquisição  
E) seleção  
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Questão 18 (Peso 1,00)  

A maioria dos fármacos consiste em ácidos ou bases fracas, existindo em solução sob as formas 
ionizada ou não-ionizada. De uma forma geral, as formas não-ionizadas são mais lipofílicas, podendo, 
dessa forma, difundir-se mais facilmente pela membrana celular, permitindo o processo 
farmacocinético de absorção. As formas ionizadas são mais hidrofílicas, o que dificulta sua 
penetração na membrana celular. Por esta razão, a distribuição transmembrana de um eletrólito fraco 
é determinada pelo seu pKa e pelo gradiente de pH através da membrana.  
 
Sobre as características de ionização dos fármacos e sua influência no processo de absorção dos 
mesmos, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) Um fármaco do tipo ácido fraco (pKa = 5,4) se encontra, predominantemente, ionizado 

quando em pH menor que o seu pKa, sendo melhor absorvido no intestino que no estômago. 
(    ) Um fármaco do tipo base fraca (pKa = 8,6) é, facilmente, absorvido no estômago uma vez que 

se encontra, predominantemente, na forma não ionizada em ambiente estomacal. 
(    ) Os fármacos do tipo ácido fraco são melhores absorvidos em locais onde o pH é menor que o 

seu pKa uma vez que se encontram, predominantemente, na forma não-ionizada nesse pH. 
(    ) Um fármaco do tipo base fraca, para ser facilmente absorvido, precisa se encontrar em um 

ambiente com pH menor que seu pKa. 

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

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

Questão 19 (Peso 0,75)  

Sobre as vias de administração de medicamentos, é correto afirma que 

A) a via retal é útil apenas para administração de fármacos destinados a um efeito local. 
B) os medicamentos administrados pela via oral podem tanto exercer efeitos locais quanto 

sistêmicos. 
C) os medicamentos administrados pela via cutânea são aplicados topicamente na pele, com o 

objetivo de exercer apenas efeito local. 
D) na administração intravenosa de fármacos, soluções aquosas ou oleosas, suspensões ou 

emulsões do tipo óleo em água (O/A) ou água em óleo (A/O) podem ser injetadas diretamente na 
corrente sanguínea através das veias. 

E) os fármacos de baixa solubilidade aquosa, como a penicilina G benzatina, podem ser 
administrados por via intramuscular, na forma de suspensão aquosa, com o objetivo de obter 
início de ação mais rápido, porém, de duração mais curta. 

Questão 20 (Peso 0,75)  

Os mecanismos pelos quais ocorrem as interações medicamentosas são complexos, sendo muitos 
deles ainda desconhecidos ou pouco estudados. De uma forma geral, esses mecanismos podem 
ocorrer devido a fatores relacionados ao próprio fármaco, ao paciente e à administração do 
medicamento. 

Sobre os fatores relacionados à administração dos medicamentos envolvidos no desenvolvimento de 
interações medicamentosas, é correto afirmar que 

A) a ordem em que diferentes medicamentos são administrados ao paciente não influencia na 
interação. 

B) os intervalos mais curtos entre a administração de dois fármacos diferentes pode diminuir o risco 
de interação. 

C) as interações medicamentosas somente são possíveis de ocorrer quando os dois fármacos são 
usados pela mesma via de administração. 

D) a maioria das reações de interação são dose-dependentes, sendo mais prováveis que elas 
ocorram quanto maior forem as doses dos fármacos. 

E) as interações medicamentosas ocorrem, sempre, logo após a administração dos dois 
medicamentos. 
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Questão 21 (Peso 1,00)  

O acompanhamento farmacêutico clínico de gestantes tem grande importância, pois o uso de 
medicamentos durante as várias fases da gravidez não é raro, e as alterações farmacocinéticas da 
mãe e a possível passagem das drogas pela placenta podem complicar o bom andamento do estado 
gestacional clínico da gestante.  

Com base nas características de risco associado ao uso de drogas durante a gestação, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A clorpropamida é a droga de eleição no tratamento do diabetes na gravidez. 
(   ) O uso do metronidazol deve ser evitado durante o primeiro trimestre da gestação. 
(   ) A estreptomicina apresenta elevado grau de segurança em grávidas, sem risco de toxicidade 

ao feto. 
(   ) O ácido acetilsalicílico é utilizado com êxito e inocuidade durante os dois primeiros trimestres 

da gravidez, em doses de até 325 mg/dia, na prevenção da trombose placentária em grávidas 
com história predisponente. 

A alternativa que apresenta 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 V V F 

Questão 22 (Peso 1,00)  

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

(    ) A fenitoína deve ser utilizada por via intramuscular na criança. 
(    ) O fenobarbital apresenta absorção gastrointestinal acelerada no recém-nascido até 15 dias de 

vida. 
(    ) A gentamicina apresenta meia-vida plasmática prolongada no recém-nascido quando 

comparada à do adulto. 
(    ) Os aminoglicosídeos e tetraciclinas atravessam a barreira hemato-encefálica com maior 

dificuldade nas crianças. 
(    ) A digoxina e a carbamazepina são, reconhecidamente, bem absorvidas pelo recém-nascido 

quando administradas por via oral. 

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

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

Questão 23 (Peso 0,75)  

As fluoroquinolonas têm sido empregadas contra patógenos do trato urinário, uma vez que os 
grandes níveis na urina, após a administração destas, tornam-as de grande utilidade farmacológica 
no tratamento de infecções urinárias. 

Sobre as fluoroquinolonas, é correto afirmar que 

A) o aumento na acidez da urina reduz sua potência antimicrobiana. 
B) o seu mecanismo de ação baseia-se na inibição da enzina DNA-girase. 
C) a ciprofloxacina é a droga de escolha para infecções por Treponema pallidum. 
D) a gatifloxacina, a ofloxacina e a anfotericina B são representantes deste grupo. 
E) são vantajosas em relação a outras classes de drogas, uma vez que podem ser utilizadas por 

crianças e lactentes sem nenhum risco, desde que em doses terapêuticas. 
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Questão 24 (Peso 0,50)  

“________________________ é o grupo de atividades relacionadas com o medicamento, destinadas 
a apoiar as ações de saúde demandadas por uma comunidade. Envolve o abastecimento de 
medicamentos em todas e cada uma de suas etapas constitutivas, a conservação e controle de 
qualidade, a segurança e a eficácia terapêutica dos medicamentos, o acompanhamento e a avaliação 
da utilização, a obtenção e a difusão de informação sobre medicamentos e a educação permanente 
dos profissionais de saúde, do paciente e da comunidade para assegurar o uso racional de 
medicamentos” (BRASIL, 1998, p. 13). 

De acordo com a Política Nacional de Medicamentos, a alternativa que preenche, corretamente, a 
lacuna do trecho acima é 

A) Assistência Farmacêutica 
B) Cuidados Farmacêuticos 
C) Atenção Farmacêutica 
D) Prática Farmacêutica 
E) Farmácia Clínica 

Questão 25 (Peso 1,00)  

A Atenção Farmacêutica em Pediatria promove a racionalização das prescrições, a diminuição dos 
erros de medicação e a ocorrência de efeitos adversos, contribuindo de forma positiva para o sucesso 
da terapêutica. 

O aparecimento da Síndrome do Bebê Cinzento em lactentes pelo uso do cloranfenicol é justificado  

A) pela pequena capacidade do lactente para conjugar cloranfenicol e excretar sua forma ativa na 
urina. 

B) pelo fato do cloranfenicol se ligar à glicose e resultar num pigmento escuro que resulta nesta 
síndrome. 

C) pelo fato do cloranfenicol atacar os melanócitos e esta ação resulta em hiperpigmentação 
cinzenta. 

D) pelo fato do cloranfenicol provocar anemia profunda e por isto o lactente passa a ter uma 
coloração acinzentada. 

E) pela associação do cloranfenicol com proteínas do leite materno que ocasiona hepatotoxicidade 
em lactentes. 

 Questão 26 (Peso 0,75)  

“As resposta fisiológicas e farmacológicas do útero variam nas diferentes espécies e em diferentes 
fases da gestação”. (RANG; DALE, 1997, p. 374). 

São drogas que causam contração e relaxamento uterino, respectivamente, 

A) misoprostol e ocitocina 
B) ocitocina e terbutalina. 
C) ocitocina e misoprostol. 
D) misoprostol e ergometrina. 
E) ocitocina e prostaglandinas tipo E. 

Questão 27 (Peso 0,75)  

A farmacovigilância consiste da ciência e das atividades relativas à ________________, 
______________ compreensão e prevenção de _________________ ou quaisquer outros possíveis 
problemas relacionados a medicamentos. 

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

A) detecção / inclusão / efeitos colaterais 
B) inclusão / avaliação / efeitos colaterais 
C) detecção / avaliação / efeitos adversos 
D) registros / avaliação / eventos adversos 
E) incorporação / avaliação / efeitos adversos 
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Questão 28 (Peso 0,75)  

Sobre as estratégias para prevenção de erros de medicação, analise as assertivas e identifique com 
V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Realizar treinamento com a área médica, estimulando realização da prescrição manual em 
receituário carbonado. 

(   ) Informatizar as prescrições médicas e a utilização de código de barras para processo de 
dispensação do medicamento. 

(   ) Implementar programas de educação permanente, objetivando obtenção de acesso à informação 
sobre medicamentos. 

(   ) Realizar a distribuição de medicamentos por dose coletiva, fortalecendo a atividades de 
administração de medicamentos nos postos de enfermagem. 

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

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

Questão 29 (Peso 0,75)  

“As reações adversas a medicamentos se constituem num problema importante na prática de área de 
saúde” (GOMES et al, 2003, p. 129). Wills e Brown (1999) organizaram-nas por categoria. Levando 
em consideração esta categorização, numere segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Reações Tipo A                                       (   ) Causada por características químicas e pela concentração do agente 
agressor e não pelo efeito farmacológico do fármaco. 

(2) Reações Tipo B (   ) Reações que acontecem em consequência do método de 
administração do fármaco ou pela natureza física da preparação. 

(3) Reações Tipo C (   ) Reações farmacologicamente previsíveis, envolvendo interação do 
micro-organismo com o hospedeiro e desaparecem com a retirada do 
medicamento. 

(4) Reações Tipo D (   ) Reações relacionadas à dose do medicamento, as quais podem ser 
previsíveis com o conhecimento do mecanismo de ação do fármaco 
ou excipiente. 

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

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

Questão 30 (Peso 0,50)  

A farmacoepidemilogia é utilizada para garantir a vigilância de drogas na fase de comercialização 
(BISON, 2007) e, para tanto, utiliza vários procedimentos e ferramentas de gerenciamento de saúde.  

______________________________________________ implementa(m) ações apropriadas para 
avaliar o uso correto de medicamentos e que fornece a relação risco-benefício das drogas. 

A) A farmacovigilância 
B) A assistência farmacêutica 
C) O Programa de Gerenciamento de doenças 
D) Os estudos de utilização de medicamentos (EUM) 
E) O acompanhamento dos risco-benefício dos medicamentos 
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Questão 31 (Peso 0,75)  

A Nutrição Parenteral consiste na administração total ou parcial, por via intravenosa, de nutrientes 
necessários à sobrevivência de pacientes. Uma das complicações metabólicas, que podem ocorrer, 
relacionadas à Nutrição Parenteral é 

A) Hidrotórax. 
B) Pneumotórax. 
C) Embolia séptica. 
D) Síndrome hipoglicêmica. 
E) Infecção local pela inserção do cateter. 

 

Questão 32 (Peso 0,50)  

“A monitorização da segurança de medicamentos é elemento essencial para o uso efetivo de 
medicamentos e para a assistência médica de alta qualidade. Ela tem a capacidade de inspirar 
segurança e confiança de pacientes e profissionais da saúde em relação aos medicamentos e 
contribui para elevar os padrões da prática médica (OPAS, 2005, p. 16)”.  

A área responsável pela monitorização da segurança de medicamentos é 

A) Hemovigilância. 
B) Toxicovigilância. 
C) Farmacovigilância. 
D) Farmacoepidemiologia. 
E) Reconciliação medicamentosa. 

 

Questão 33 (Peso 0,50)  

_____________________________________ é(são) capaz(es) de “[...] fornecer informações em 
grande quantidade e variedade sobre os medicamentos; da qualidade da informação transmitida às 
tendências comparadas de consumo de diversos produtos, à qualidade dos medicamentos mais 
utilizados, à prevalência da prescrição médica, aos custos comparados, entre outros [...]” (PEPE, 
1994, p.25).    

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

A) A Farmácia Clinica 
B) A Farmacovigilância 
C) A Farmacoeconomia 
D) A Atenção Farmacêutica 
E) Os Estudos de Utilização de Medicamentos (EUM) 

 

Questão 34 (Peso 0,75)  

O processo de carcinogênese, em geral, se dá lentamente. Uma vez detectado, utiliza-se 
quimioterapia antineoplásica com vários agentes quimioterápicos. A droga indicada para o tratamento 
do carcinoma de colo uterino é 

A) Rituximabe 
B) Metotrexato 
C) Caspofungina 
D) Asparaginase 
E) Carboplastina 
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Questão 35 (Peso 0,75)  

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e o Ministério da Saúde do Brasil definem como 
função básica de um Serviço de Farmácia Hospitalar: 

A) armazenar os medicamentos em áreas na temperatura ambiente, a fim de preservar sua 
qualidade. 

B) gerenciar apropriadamente o estoque, adquirindo tudo o que for prescrito para o paciente, 
obedecendo a determinação médica. 

C) implantar um Centro de Informações de Medicamentos, para que se obtenham informações sobre 
o uso do medicamento otimizando a prática da automedicação hospitalar. 

D) estabelecer um Sistema racional do medicamento, permitindo que a aquisição dos medicamentos 
seja realizada de forma econômica, minimizando os custos com o medicamento. 

E) selecionar medicamentos e germicidas juntamente com a Comissão de Farmácia e Terapêutica 
(CFT), além de materiais médico-hospitalares juntamente com a Comissão de Padronização de 
Materiais (CPM). 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESÍDÊNCIA (QUESTÕES DE 36 A 50) 

Questão 36 (Peso 1,00)  

Quanto ao ciclo celular e biologia molecular do câncer, é correto afirmar que 

A) a síntese do DNA ocorre na fase do ciclo celular conhecida como G1. 
B) o gene p53 não mutado é responsável pela proliferação celular neoplásica. 
C) os proto-oncogenes promovem o crescimento autônomo e desordenado nas células cancerígenas. 
D) a fase de Mitose (M) é subdividida em subfases distintas: interfáse, prófase, metáfase, anáfase e 

telófase. 
E) a progressão, durante as fases do ciclo celular, é estreitamente regulada por proteínas chamadas 

ciclinas e enzimas conhecidas como cinases ciclina-dependentes. 

Questão 37 (Peso 1,00) 

“Por ser o câncer uma doença crônica, a pesquisa em oncologia demanda anos para consolidar uma 
nova conduta como padrão diagnóstico ou terapêutico. Os conflitos surgem entre os atores envolvidos 
no cotidiano da oncologia: o governo com o papel de regulador, financiador e comprador maior direto e 
indireto; a pressão mercadológica da indústria e fornecedores, das instituições e profissionais da saúde 
como provedores de serviços padronizados; e pacientes com a visão leiga e passional versus direitos do 
consumidor e direitos humanos." (BRASIL, 2008, p.149). 

Sobre a bioética em oncologia, é correto afirmar que 

A) o profissional de saúde deve incentivar pacientes e familiares a judicializar o governo ou operadoras 
de saúde sempre que surgir um novo tratamento em oncologia. 

B) a droga fosfoetanolamina é um exemplo clássico de que a persistência de pacientes e familiares é o 
melhor caminho para obtenção das novas descobertas em oncologia. 

C) a pesquisa e o surgimento de inovações no tratamento do câncer se avolumam a cada dia. A falta de 
uma regulamentação nesta área produz ainda o que se chama de judicialização da saúde. 

D) o conceito de eficácia e eficiência é primordial na busca da cura do câncer, sobrepondo outros menos 
importantes como efetividade e equidade. 

E) os avanços na ciência e tecnologia aumentam o surgimento de novos medicamentos e procedimentos 
na assistência oncológica, sendo a falta de profissionais habilitados a principal causa de geração de 
conflitos entre as instituições e os pacientes e familiares. 

Questão 38 (Peso 1,00) 

Considerando a fisiopatologia do câncer, é correto afirmar que 
A) as principais vias de disseminação do câncer são neural, linfática e hematogênica. 
B) um tumor é formado pela expansão clonal de uma única célula precursora que sofreu lesão genética. 
C) a principal diferença entre tumores malignos e benignos está na diferenciação celular. Nas neoplasias 

benignas, encontram-se, normalmente, tumorações pouco diferenciadas.  
D) a carcinogênese é um processo em múltiplas etapas, tanto a nível fenotípico quanto a nível genético, 

resultante de uma única mutação. 
E) as neoplasias malignas não necessitam de uma rede de vasos sanguíneos para nutrição, de modo 

que, apenas nos tumores benignos, a angiogênese exerce um importante papel para sobrevivência 
desses tumores. 
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Questão 39 (Peso 1,00) 

Má noticia em oncologia ou qualquer outra especialidade que trate pacientes em fase final de vida deve 
ser entendida como qualquer informação que afete adversamente a visão futura desses pacientes. O 
protocolo "SPIKES" é um dos mais conhecidos protocolos que auxiliam o profissional de saúde na 
comunicação com o paciente e os familiares durante o processo de terminalidade. Uma estratégia que 
pode ser utilizada pelo oncologista e demais profissionais de saúde para dar a má noticia aos pacientes 
e familiares é 

A) manter um diálogo com palavras técnicas, evitando informações trocadas. 
B) manter o paciente deitado enquanto o profissional de saúde fica em pé, evitando tocar ou olhar 

diretamente para ele. 
C) permitir que o paciente exponha o que já sabe sobre a doença e seu estado atual, antes mesmo de 

discutir os achados médicos. 
D) minimizar as emoções do paciente, sempre buscando temas não relacionados à doença atual. 
E) conversar amplamente com o paciente sobre suas perspectivas futuras não parece ser uma boa 

estratégia, podendo levá-lo a aumentar sua ansiedade e até mesmo desistir do tratamento. 
 
Questão 40 (Peso 1,00) 
Dados recentes apontam para um crescente aumento na mortalidade por câncer no Brasil. No ano de 
1979, esse número era de 6,85/100 mil habitantes. Já, em 2014, esse mesmo dado saltou para 13,62/ 
100 mil habitantes (BRASIL, 2015). Com base nas informações sobre a estatística do câncer, excluindo 
os tumores de pele não melanoma, é correto afirmar que 
A) o câncer de mama, no sexo feminino, é, hoje, o segundo tumor mais incidente no Brasil. 
B) o câncer de pulmão, hoje, é a neoplasia maligna com maior potencial de letalidade, independente do 

sexo. 
C) o câncer de próstata é o mais incidente, entre os homens, porém é um dos tumores que menos leva 

ao óbito, ficando atrás de outros, menos frequentes, como cólon, estômago e pâncreas. 
D) o câncer de colo uterino, entre as mulheres, tem maior mortalidade quando comparado ao câncer de 

mama. 
E) a incidência de câncer de colo uterino, no Brasil, é extremamente alta e independente da região, 

podendo chegar a valores 50 mil casos novos por ano. 

 

Questão 41 (Peso 1,00) 

Sobre graduação e estadiamento do câncer, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras 
e com F as falsas. 

(   ) A lesão primária pode ser classificada de T1 à T6. 
(   ) A graduação do tumor, nos cânceres de próstata, é conhecida como score de Gleason. 
(   ) A combinação de diversas variantes de T, N e M determina os estádios clínicos, que variam 

de I a IV na maioria dos tumores. 
(   ) A graduação de um câncer depende do grau de diferenciação das células tumorais, e, em 

alguns destes, do número de mitoses ou das características arquitetônicas. 
(   ) O estadiamento dos cânceres é baseado no tamanho da lesão primária, na extensão de sua 

disseminação para os linfonodos regionais e na presença ou ausência de metástases 
hematogênicas.   

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

A) V V F V V 
B) V V V F V 
C) V F F V V 
D) F V F V F 
E) F V V V V 
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Questão 42 (Peso 1,00) 

“O brasileiro está trocando o tradicional feijão com arroz e os alimentos frescos por produtos 
industrializados de toda sorte, fast food, bebidas açucaradas, biscoitos. Esse processo aconteceu ao 
longo das últimas décadas e já provoca impactos diretos na incidência de câncer”, (BOUZAS, 2016 p.1). 

Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/agencia-saude/22101-campanha-de-prevencao-do-
cancer-enfatiza-habitos-de-vida-saudaveis>. Acesso em: 05. dez. 2016. 

Sobre fatores de risco e prevenção do câncer, é correto afirmar que 

A) o asbesto, usado, antigamente, para muitas aplicações devido à sua resistência ao fogo, calor e 
fricção; ainda é encontrado em construções existentes, em telhados, forros, azulejos e pisos, e é um 
importante fator de risco para o câncer de mama. 

B) o câncer de pulmão é altamente frequente em nosso meio. Apesar disso, não existe um programa 
nacional de combate ao tabagismo. 

C) o Ministério da Saúde, em 2014, iniciou a implementação, no Sistema Único de Saúde, da vacinação 
gratuita contra o HPV em meninas de 16 a 21 anos de idade, com a vacina quadrivalente.  

D) as mutações em dois genes, BRCA 1 e 2, são responsáveis por 25% dos casos de câncer de mama 
familiar. Além do câncer de mama, mulheres com mutação no BRCA1 possuem um risco 
substancialmente maior de ter cânceres epiteliais de ovário, e os homens possuem um risco 
levemente aumentado para o câncer de próstata. 

E) o objetivo da prevenção secundária é impedir que o câncer se desenvolva, enquanto o objetivo da 
prevenção primária do câncer é detectar e tratar doenças pré-malignas. 

Questão 43 (Peso 1,00) 

Paciente do sexo masculino, 52 anos, fumante, com queixa de dor torácica e dispneia. Realizou 
tomografia do tórax que evidenciou derrame pleural moderado a esquerda e lesão espiculada em lobo 
superior esquerdo de aproximadamente 3,2 cm no maior eixo. Não foram observadas linfonodomegalias 
neste exame. Tomografia de abdome descartou metástases abdominais. Submetido a toracocentese 
(punção do derrame pleural) diagnóstica, foi evidenciado que se trata de neoplasia maligna do pulmão, 
subtipo não pequenas células, adenocarcinoma.  

A classificação desse paciente é estádio 

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

 

Questão 44 (Peso 1,00)  

A rede de atenção oncológica de alta complexidade é composta por Centros de Assistência de Alta 
Complexidade em Oncologia (CACON) e pelas Unidades de Assistência de Alta Complexidade em 
Oncologia (UNACON). Sobre o tratamento do paciente com câncer no Sistema Único de Saúde (SUS), 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

 
(   ) A principal diferença entre UNACON e CACON é que para este último é exigido o serviço 

próprio de radioterapia. 
(   ) Os pacientes com diagnóstico de câncer de pele não melanoma devem ser, obrigatoriamente, 

tratados em UNACON. 
(   ) Os CACON são hospitais terciários, estruturados para tratar todos os tipos de cânceres em 

todas as modalidades assistenciais. 
(   ) Um paciente com suspeita individual de câncer, levantada por ele mesmo, um amigo ou 

parente, deve procurar imediatamente uma UNACON ou um CACON, não devendo recorrer 
às unidades básicas de saúde para que não ocorra atraso no tratamento. 

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 
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Questão 45 (Peso 1,00) 

Quanto aos direitos dos pacientes com câncer, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras 
e com F as falsas. 

(   ) O paciente com câncer tem direito a desconto de até 30% nas passagens aéreas dentro do 
território Brasileiro. 

(   ) O paciente com câncer, segurado pela Previdência Social, tem direito ao auxílio-doença 
mesmo quando não estiver incapacitado para o trabalho. 

(   ) O trabalhador, cadastrado no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que tiver 
neoplasia maligna (câncer) ou que tenha dependente portador de câncer, na fase 
sintomática da doença, poderá fazer o saque do FGTS. 

(   ) Os pacientes estão isentos do imposto de renda relativo aos rendimentos de aposentadoria, 
reforma e pensão, inclusive as complementações. Mesmo os rendimentos de aposentadoria 
ou pensão recebidos acumuladamente não sofrem tributação, ficando isento quem recebeu 
os referidos rendimentos. 

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

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

 

Questão 46 (Peso 1,00) 

Manoel dos Santos, 82 anos, sexo masculino, diagnóstico de câncer de próstata metastático, admitido 
hoje no setor de quimioterapia para início de tratamento oncológico. No entanto, Manoel esqueceu seus 
documentos de identificação na cidade de origem que fica a 700km do serviço de oncologia. Pela 
urgência do início do tratamento, a recepcionista permitiu a admissão do paciente com a promessa que 
ele iria trazer seu documento de identidade na próxima sessão. 

Com base no caso clinico apresentado, na Portaria GM/MS nº 1.377, de 9 de julho de 2013, e a na 
Portaria nº 2.095, de 24 de setembro de 2013, são protocolos básicos de segurança do paciente 
oncológico: 

A) prevenção de úlcera por pressão e higienização adequada das mãos. 
B) identificação segura e suporte hemodinâmico ao paciente durante quimioterapia.   
C) melhoria da segurança dos medicamentos de alta vigilância e elaboração de algoritmos de 

tratamentos. 
D) redução do risco de lesões ao paciente em decorrência de quedas e higienização adequada do 

ambiente. 
E) suporte hemodinâmico ao paciente durante quimioterapia e elaboração de algoritmos de tratamentos. 

 

Questão 47 (Peso 1,00) 

Quanto ao tratamento do câncer de mama, a melhor sequência de tratamento para o tumor não 
metastático é: 

A) Quimioterapia adjuvante --> Radioterapia --> Mastectomia 
B) Quimioterapia adjuvante --> Mastectomia --> Hormonioterapia 
C) Mastectomia --> Quimioterapia neoadjuvante --> Radioterapia 
D) Mastectomia --> Quimioterapia adjuvante --> Radioterapia --> Hormonioterapia 
E) Mastectomia --> Quimioterapia neoadjuvante --> Radioterapia --> Observação (seguimento) 
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Questão 48 (Peso 1,00) 

Considerando as estratégias de rastreamento, de acordo com os respectivos tumores, numere a 
segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Câncer de mama (   ) O Ministério da Saúde não mais recomenda o 
rastreamento populacional. 

(2) Câncer de pulmão (   ) O rastreamento deve ser iniciado aos 25 anos e 
realizado a cada três anos após dois exames 
negativos. 

(3) Câncer de próstata (   ) O rastreamento deve ser realizado com tomografia 
de baixa dosagem anual para um grupo de risco, 
apesar de não estar ainda recomendado pelo 
Ministério da Saúde. 

(4) Câncer de colo uterino (   ) A recomendação para a população em geral é 
realizar o rastreamento a cada dois anos entre 50 e 
69 anos. 

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

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

 
Questão 49 (Peso 1,00) 

Sobre diagnóstico em oncologia, é correto afirmar que 
 

A) a aspiração por agulha fina dos tumores envolve a aspiração de células e fluidos presentes com uma 
agulha de calibre pequeno, seguida pelo exame histopatológico. 

B) a determinação do sítio de origem dos tumores metastáticos é uma das principais utilidades da 
Imuno-Histoquímica. 

C) o teste de sangue oculto nas fezes é determinante para o diagnóstico histopatológico do câncer de 
colón. 

D) o toque retal alterado, associado à elevação de alguns marcadores tumorais como PSA total, CEA e 
CA 19-9, pode sugerir presença de câncer de próstata. 

E) a conduta mais apropriada em mulheres com resultado do exame citopatológico do colo uterino, 
demonstrando se tratar de lesão intra-epitelial de alto grau, é repetir o Papanicolau em seis meses. 

 
Questão 50 (Peso 1,00) 

Com base nos conhecimentos sobre cuidados paliativos, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A assistência paliativa é voltada ao controle dos sintomas, buscando a cura e preservando a 
qualidade de vida até o final. 

(   ) A distanásia é o prolongamento artificial do processo de morte e, por consequência, prorroga 
também o sofrimento da pessoa. 

(   ) A hipodermóclise tem sido utilizada cada vez mais em pacientes em cuidados paliativos, 
sendo possível utilizar volumes de soluções com até 6000 mL nas 24 horas. 

(   ) A dor neuropática resulta de alguma injúria a um nervo ou de função nervosa anormal em 
qualquer ponto ao longo das linhas de transmissão neuronal, dos tecidos mais periféricos ao 
Sistema Nervoso Central (SNC). 

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

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

 

 


