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005. Prova objetiva

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde

FARMÁCIA

� Você recebeu sua folha de respostas, este caderno, contendo 60 questões objetivas, e o caderno de prova dissertativa.

� Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.

� Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum 
problema, informe ao fiscal da sala.

� Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.

� Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você 
escolheu.

� A duração das provas objetiva e dissertativa é de 4 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da 
folha de respostas e a transcrição do texto definitivo.

� Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 3 horas do início das provas.

� Ao sair, você entregará ao fiscal o caderno de prova dissertativa, a folha de respostas e este caderno, podendo levar 
apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.

� Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

06.12.2015

Nome do candidato

Prédio Sala Carteira Inscrição
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conhecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 07.

Contemplar o capim

Quem tem tempo de se espalhar na grama e admirar a 
lança de capim em vez de conferir a tela do smartphone? A 
mente precisa “vadiar.” Vivemos uma era de aceleração de 
fontes de informação como nenhuma outra na história da hu-
manidade. Mas o nosso cérebro tem a mesma capacidade 
fisiológica para enfrentar esse ataque de dados que tinha o 
cérebro dos antepassados. Em um livro chamado A Mente 
Organizada, o neurocientista Daniel Levitin oferece ao leitor 
recursos para impedir que ele seja soterrado pela avalanche 
diária de informação e para assumir o controle dela.

Para Levitin, não é possível ao cérebro executar multita-
refas. Ele não comporta isso. A pessoa pensa que está lidan-
do com várias coisas ao mesmo tempo, quando, na verdade, 
o cérebro está experimentando rápidas mudanças de foco 
que mal percebemos, o que resulta numa atenção fragmen-
tada a várias coisas e nenhuma atenção sólida a uma que 
seja. O cérebro é eficaz em provocar autoilusão. Achamos 
que estamos no controle das coisas. Executar várias tarefas 
ao mesmo tempo libera um hormônio de estresse, o cortisol, 
que tem papel evolucionário, mas provoca ansiedade, nervo-
sismo e afeta a clareza do pensamento. “O cérebro, inflama-
do de ansiedade, já jogou a toalha”, afirma o autor.

Segundo o neurocientista, estudos mostram que o traba-
lho de quem mantém o foco numa tarefa é mais criativo. Isso 
vale tanto para grandes empresários, atletas e inovadores 
como para artistas. Valia para Da Vinci e Michelangelo. “Olhe 
para a Capela Sistina, considere grandes conquistas como o 
cubismo, a Quinta Sinfonia de Beethoven, a obra de William 
Shakespeare – tudo isso é resultado de atenção sustentada 
ao longo do tempo”, – sustenta Levitin.

(O Estado de S. Paulo, 13.09.2015. Adaptado)

01. Assinale a alternativa que dá continuidade, de acordo 
com o contexto do primeiro parágrafo, à frase – A mente 
precisa vadiar,

(A) para que o homem de hoje, como os antepassados, 
possa usufruir de todas as vantagens da tecnologia.

(B) e a era tecnológica, com os avanços contínuos, tem 
permitido ao homem entregar-se a esse descanso.

(C) mas o desenvolvimento tecnológico tem inserido as 
pessoas numa exposição vertiginosa de informação.

(D) caso as pessoas queiram se dedicar a múltiplas ati-
vidades, aproveitando-se de todos os benefícios tec-
nológicos.

(E) em concomitância com a funcionalidade do cérebro, 
acelerado pelas tecnologias de informação.

02. Assinale as afirmações que se aplicam, respectivamente, 
ao segundo e ao terceiro parágrafos.

(A) As mudanças operadas no cérebro resultam de aten-
ção voltada para múltiplas atividades. / Criatividade e 
concentração fazem o sucesso de grandes artistas.

(B) Há um componente positivo no estresse: a fabricação 
do cortisol. / Os modelos de criatividade de artistas 
não se estendem a outras categorias profissionais.

(C) Há uma falsa percepção do cérebro quanto à própria 
capacidade de controle. / Obras de grandes artistas 
do passado se mostram mais criativas que as dos 
artistas da atualidade.

(D) O cortisol é componente benéfico do cérebro e, 
quando liberado, detona o potencial criativo da pes-
soa. / A extensa obra de Da Vinci e de Michelangelo 
deve-se à capacidade dos artistas em dedicar-se a 
múltiplas tarefas.

(E) Quando executamos multitarefas, não nos apro-
fundamos em nenhuma. / Artistas diversos criaram 
obras criativas porque se concentraram na produção 
de cada uma delas.

03. As expressões em destaque no segundo parágrafo, 
quanto ao sentido, podem ser substituídas, respectiva-
mente, por:

(A) infalível; concomitantemente; já se preparou.

(B) convincente; simultaneamente; já desistiu.

(C) perspicaz; sequencialmente; já se adaptou.

(D) eficiente; paulatinamente; já se acomodou.

(E) confiável; temporariamente; já respondeu.

04. Assinale a alternativa que completa, correta e respecti-
vamente, quanto à norma-padrão de concordância, as 
frases:

São mudanças de foco que mal…
A música, a pintura, a poesia, tudo…
Manter o foco em uma única tarefa é mais criativo, é o 
que…

(A) … se percebem. / … provém da dedicação dos artis-
tas. / … admitem as pesquisas e os trabalhos cien-
tíficos.

(B) … se percebe. / … provém da dedicação dos artistas. 
/ … admite as pesquisas e os trabalhos científicos.

(C) … se percebem. / … provém da dedicação dos 
artistas. / … admite as pesquisas e os trabalhos  
científicos.

(D) … se percebe. / … provêm da dedicação dos artistas. 
/ … admitem as pesquisas e os trabalhos científicos.

(E) … se percebem. / … provêm da dedicação dos ar-
tistas. / … admitem as pesquisas e os trabalhos 
científicos.
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08. Leia o trecho e observe o quadro de Picasso, a seguir:

Os pintores Michelangelo e Rafael diziam que a obra de 
arte acontece no cérebro de quem a observa. Muito de-
pois dos pintores renascentistas, o movimento cubista, 
ao qual Picasso pertenceu, trabalhou com um conceito 
que, décadas mais tarde, seria defendido pela neurociên-
cia: o que entendemos como realidade é um produto de 
uma complexa interação de muitos fatores vividos pelas 
pessoas, entre eles, a perspectiva do observador.

(Pablo Picasso, Mulher Sentada Apoiada  
sobre os Cotovelos)

A partir do texto, é correto afirmar que o quadro de  
Picasso

(A) apresenta formas geométricas que instigam a per-
cepção do observador.

(B) revela a mente conturbada do pintor, preso a seu 
mundo interior.

(C) suscita estresse e ansiedade no observador, por não 
ter formas definidas.

(D) perturba o olhar do espectador, que desiste de enten-
der a inspiração do pintor.

(E) leva o observador a questionar as técnicas de criação 
da obra.

09. Nas frases – Em pouco tempo tivemos grande produ-
ção de carro a álcool. / É uma casa aberta ao lazer. / 
Empresas aéreas atribuem preços ao alto consumo. –, 
se as palavras “álcool”, “lazer” e “consumo” forem subs-
tituídas, respectivamente, por “gasolina”, “diversão” e 
“demanda”, os trechos destacados assumem versão 
correta em:

(A) a gasolina / à diversão / à alta demanda.

(B) à gasolina / a diversão / a alta demanda.

(C) a gasolina / à diversão / a alta demanda.

(D) à gasolina / a diversão / à alta demanda.

(E) à gasolina / à diversão / a alta demanda.

05. Assinale a alternativa correta quanto à substituição da 
expressão em destaque por um pronome pessoal, de 
acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

(A) Nosso cérebro tem a mesma capacidade fisiológi-
ca para enfrentar esse ataque de dados. → Nosso 
cérebro tem a mesma capacidade fisiológica para 
enfrentar-lhe.

(B) Daniel Levitin oferece ao leitor recursos para im-
pedir que ele seja soterrado pela avalanche diária 
de informação. → Daniel Levitin oferece-lo recursos 
para impedir que ele seja soterrado pela avalanche 
diária de informação.

(C) O cérebro está experimentando rápidas mudanças 
de foco. → O cérebro está experimentando-nas.

(D) Olhem para a Capela Sistina, considerem as gran-
des conquistas. → Olhem para a Capela Sistina, 
considerem-nas.

(E) O cérebro é eficaz em provocar autoilusão. → O cére-
bro é eficaz em provocar a ela.

06. Assinale a alternativa que completa, correta e respectiva-
mente, de acordo com a norma-padrão, as lacunas das 
frases a seguir.

Vivemos uma era de aceleração de fontes de informa-
ção       o cérebro se mostra incapacitado para 
recebê-las.
Estudos mostram que é mais criativo o traba- 
lho       mantêm um só foco.
O cérebro está experimentando rápidas mudan- 
ças       não percebemos.

(A) que … os que … de que

(B) na qual … de que … as quais

(C) em que … dos que … as quais

(D) que … dos quais … que

(E) na qual … dos que … de que

07. A palavra “mal” em – O cérebro está experimentando 
rápidas mudanças de foco que percebemos mal. – está 
empregada com o mesmo sentido na frase:

(A) Mal fez dois anos, e o pai já lhe deu um tablet.

(B) Michelangelo, mal chegou a Roma, e já trabalhava 
na pintura da Capela Sistina.

(C) Que mal fizeram os cubistas em criar obras tão  
estranhas?

(D) O cérebro aceita mal a avalanche diária de infor-
mações.

(E) Mal acabou de compor a Quinta Sinfonia, Beethoven 
ficou surdo.
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12. No Brasil, as doenças crônicas representam 66,3% da 
carga global de doenças no país medidas em anos de 
vida perdidos ajustados por incapacidade (AVAIs); as 
causas externas representam 10,2%; as condições ma-
ternas e perinatais, 8,8%; e as doenças infecciosas, 
para sitárias e desnutrição, 14,7%.

(SCHRAMM, J. M. A. et al. Transição epidemiológica e o estudo da  
carga de doença no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva. Adaptado)

Considerando as informações dadas, assinale a alterna-
tiva correta.

(A) A preocupação outrora existente com doenças rela-
cionadas a gravidez, condições maternas e perina-
tais não deve fazer mais parte das prioridades das 
políticas de saúde no Brasil.

(B) A política de saúde brasileira deve dar especial aten-
ção à alimentação adequada e a fatores de risco, 
como tabagismo, sobrepeso, sedentarismo, uso 
excessivo de álcool e outras drogas.

(C) A carga por doenças infecciosas, parasitárias e 
desnutrição é preocupante e determinada por con-
dições agudas de adoecimento.

(D) Temos uma situação epidemiológica típica de um 
país economicamente desenvolvido, que não cor-
responde às condições reais de vida da população.

(E) As ações de média e alta complexidade ambulato-
rial e hospitalar devem ser prioridades de gestores 
do SUS.

13. Assinale a alternativa correta sobre a atenção básica  
do SUS.

(A) O consultório de rua faz parte da rede de atenção 
básica e tem como público-alvo a população de rua, 
em sua maioria constituída por refugiados de países 
em conflitos de diversas naturezas.

(B) A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de 
ações de saúde, no âmbito individual e no coletivo, 
que abrange a promoção e a proteção da saúde, a 
prevenção de agravos, o diagnóstico e o tratamento,  
ficando a reabilitação para a atenção secundária.

(C) A estratégia de saúde da família prevê o cuidado 
primário centrado em uma equipe multiprofissional, 
trabalhando de forma interdisciplinar e por meio de 
um conjunto ampliado de encontros clínicos, que en-
volvem consultas individuais e atividades em grupo.

(D) Um dos problemas mais importantes da estratégia 
de saúde da família é a ausência de um médico psi-
quiatra na equipe, o que diminui a resolutividade da 
atenção primária à saúde.

(E) Uma das características do processo de trabalho na 
atenção básica consiste no acolhimento com escu-
ta qualificada, classificação de risco, avaliação de 
necessidade de saúde e análise de vulnerabilidade, 
ações exclusivas do médico.

10. Assinale a alternativa que completa, correta e respectiva-
mente, as lacunas do trecho a seguir.

Para salvar vidas, médicos brasileiros fazem de tudo 
com quase nada. Mas eles não         ser 
heróis. São profissionais que exigem condições dig-
nas de trabalho para cuidar da saúde e lutar pela vida 
das pessoas.        , eles cumprem a missão 
de        .

18 de outubro, Dia do Médico

Conselho Federal de Medicina
(O Estado de S.Paulo, 18.10.2015)

(A) almejam em … No entanto … todo o médico

(B) almejam … Assim … todo médico

(C) almejam por … Porém … todo médico

(D) almejam … Entretanto … todo médico

(E) almejam a … Dessa forma … todo o médico

PoLítica de saúde

11. A necessidade de aumento de recursos para o SUS tem 
mobilizado vários segmentos sociais. Segundo a Consti-
tuição Federal de 1988, o SUS deve ser financiado com 
recursos

(A) do orçamento da União, dos Estados e dos Municí-
pios e do imposto sobre movimentação financeira.

(B) do orçamento da União, dos Estados, do Distrito  
Federal e dos Municípios, além de parte do imposto 
por circulação de mercadorias.

(C) federais e estaduais, sendo que os municípios  
podem contribuir facultativamente, de acordo com  
as suas dimensões.

(D) do orçamento da seguridade social, da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além 
de outras fontes.

(E) do orçamento da seguridade social e de, pelo  
menos, cinco décimos por cento da receita tributária 
líquida dos Estados e do Distrito Federal.
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17. A vacina inativada poliomielite (VIP) faz parte do calen-
dário de vacinação no Brasil, com previsão de duas do-
ses, seguidas de duas doses de vacina oral poliomielite 
(VOP). As doses da VIP visam

(A) suprir a ineficiência da VOP.

(B) propiciar a vacina a crianças alérgicas à estrepto-
micina.

(C) minimizar o risco, raríssimo, de paralisia associada 
à vacina.

(D) garantir o sucesso da imunização à criança que é 
amamentada com leite materno.

(E) imunizar as crianças menores de 2 meses.

18. A vacina contra o papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 
(recombinante), adotada pelo Ministério da Saúde,

(A) é destinada à utilização preventiva e tem efeito  
demonstrado sobre infecções preexistentes.

(B) tem maior evidência de proteção e indicação para 
pessoas que nunca tiveram contato com o vírus.

(C) tem efeito terapêutico, ainda que reduzido, sobre o 
câncer do colo do útero e sobre as lesões displásicas 
cervicais.

(D) deve ser ministrada a todas as meninas a partir dos 
16 anos de idade.

(E) após as 3 doses previstas, deve ter reforço a cada 
dez anos.

19. A maior mortalidade da população masculina em relação 
à feminina pode ser observada desde o instante do nas-
cimento. A probabilidade de um recém-nascido do sexo 
masculino não completar o primeiro ano de vida é de 
16,3 para cada mil nascidos vivos. Para o sexo feminino, 
este valor é de 13,7 por mil, uma diferença de 2,6 óbitos. 
Assim, a mortalidade infantil para os meninos é 1,2 vez 
maior do que para as meninas.
Entre 1 e 2 anos de idade, este valor passa para 1,3 
vez, mantendo-se neste nível até os 9 anos. A partir  
desta idade, cresce até atingir o valor máximo entre os 
22 e 23 anos: um homem de 22 anos tem 4,6 vezes mais 
chances de não atingir os 23 anos de idade do que uma 
mulher, e, a seguir, decresce conforme a idade aumenta.

(Portal Brasil. www.brasil.gov.br/economia-e-emprego 
/2014/12/expectativa-de-vida-dos-brasileiros-sobe 

-para-74-9-anos-de-acordo-com-ibge. Adaptado)

Tais dados têm amparado a forte correlação estabelecida 
entre a mortalidade de pessoas do sexo masculino e do 
feminino que se deve a

(A) determinantes biológicos.

(B) condições familiares.

(C) doenças infecciosas.

(D) mudanças genéticas.

(E) determinantes sociais.

14. Em um município, observa-se o aumento da prevalên-
cia de uma determinada doença, mas sua incidência tem 
uma tendência à queda. Assinale a alternativa que apre-
senta a hipótese adequada para essa situação.

(A) A prevenção da doença não tem tido resultados  
positivos.

(B) Há um aprimoramento no sistema de notificação da 
doença.

(C) Essa doença apresenta cura.

(D) Essa doença tem alta taxa de letalidade.

(E) Essa doença tem tendência à cronificação.

15. Assinale a alternativa que contém agravo de notificação 
compulsória imediata.

(A) Acidente de trabalho grave, fatal ou ocorrido em  
menor de idade.

(B) Hepatite por vírus.

(C) Tuberculose.

(D) Leishmaniose visceral.

(E) Hanseníase.

16. Os transtornos mentais representam demanda mundial, 
e não é diferente no Brasil. A Rede de Atenção Psicos-
social tem como finalidade a criação, a ampliação e a 
articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas 
com sofrimento ou transtorno mental e com necessida-
des decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, 
no âmbito do SUS. Dentre suas diretrizes, estão

(A) a oferta de serviços hospitalares especializados,  
o combate a estigmas e preconceitos e a atenção 
humanizada, que propiciem ao paciente possibilida-
des de reinserção social adequada.

(B) a diversificação das estratégias de cuidado e o de-
senvolvimento de atividades no território que favo-
reçam a inclusão social com vistas à promoção de 
autonomia e ao exercício da cidadania.

(C) a estratégia de redução de danos, a promoção de 
estratégias de educação permanente e a ênfase em 
serviços centralizados em grandes capitais, locais 
onde a demanda é maior.

(D) o desenvolvimento da lógica do cuidado para pes-
soas com transtornos mentais e com necessidades 
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, 
tendo como eixo os projetos terapêuticos padroniza-
dos internacionalmente.

(E) a atenção humanizada e centrada nas necessidades 
das pessoas, o respeito aos direitos humanos e a 
oferta de cuidado integral e assistência multiprofis-
sional com ênfase na ação do médico psiquiatra.
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conhecimentos esPecíficos

21. Observe a fórmula de um creme vaginal de progesterona, 
a seguir.

Progesterona micronizada ………. 3 g
Polissorbato 80 …………………… 1 g
Metilcelulose gel 2% ……………... 96 g

A quantidade de polissorbato 80, em mililitros (densidade 
específica 1,08), necessária para preparar 50 bisnagas 
de 100 g cada, deve ser:

(A) 5,21 mL.

(B) 16,6 mL.

(C) 46,3 mL.

(D) 54,0 mL.

(E) 150,0 mL.

22. A massa de fluoreto de sódio, em miligramas, necessária 
para fornecer 200 µg do íon fluoreto é:

Dados: massas atômicas: Na = 23, F = 19

(A) 0,44 mg.

(B) 0,99 mg.

(C) 4,42 mg.

(D) 9,90 mg.

(E) 44,20 g.

23. Analise a prescrição a seguir.

Nitrato de pilocarpina …………….. 0,3 g
Cloreto de sódio ………………….. qs
Água purificada …………………… 50 mL
Fazer solução isotônica, para uso ocular.
Dados: Equivalente em NaCl para pilocarpina = 0,23

Para a manipulação dessa prescrição, a massa de clo-
reto de sódio deve ser:

(A) 0,069 g.

(B) 0,381 g.

(C) 0,450 g.

(D) 0,690 g.

(E) 0,850 g.

20. Leia o texto a seguir.

As redes de atenção à saúde são organizações 
poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, vincu-
lados entre si por uma missão única, por objetivos co-
muns e por uma ação cooperativa e interdependente, 
que permitem ofertar uma atenção contínua e integral 
a determinada população, coordenada pela atenção 
primária à saúde – prestada no tempo certo, no lugar 
certo, com o custo certo, com a qualidade certa e de 
forma humanizada –, e com responsabilidades sanitá-
rias e econômicas por esta população.
(Mendes, EV. As redes de atenção à saúde. Ciência & Saúde Coletiva.)

A respeito das redes de atenção à saúde (RAS), pode-se 
afirmar que

(A) se trata de um conjunto de respostas à falta de in-
tegração das estruturas dos serviços e das ações 
de saúde nos diferentes níveis de atenção e, em 
particular, das unidades de urgência e emergência, 
que, tradicionalmente, são isoladas do restante do 
sistema.

(B) um de seus elementos é o sistema de apoio, que 
são os lugares institucionais onde se prestam ser-
viços comuns a todos os pontos de atenção à saú-
de, nos campos do apoio diagnóstico e terapêutico, 
delegando-se a assistência farmacêutica ao setor 
privado.

(C) a população sob sua responsabilidade vive em ter-
ritórios singulares, organiza-se socialmente em fa-
mília, é cadastrada e registrada em subpopulações 
por riscos sociossanitários.

(D) um de seus princípios é a existência de relações 
de principalidade e subordinação entre os níveis de 
atenção à saúde, já que, sem uma estrutura hie-
rárquica, dificilmente se atinge um objetivo comum.

(E) são uma resposta às necessidades da população 
para o manejo das condições agudas e eventos de-
correntes de condições crônicas agudizadas, par-
ticularmente para agravos do sistema musculoes-
quelético e transtornos psíquicos.



7 UFSP1504/005-ProgResMultSaúde-Farmácia

26. Os lisossomas, encontrados em todas as células euca-
rióticas, possuem dezenas de hidrolases, capazes de 
d igerir a maioria das substâncias biológicas. Uma de 
suas características mais importantes é

(A) processar as proteínas sintetizadas no retículo endo-
plasmático rugoso, removendo e/ou adicionando 
d iferentes grupamentos às mesmas, empacotá-las 
em vesículas e dar-lhes o direcionamento final.

(B) catalisar as reações de desintoxicação, por meio das 
enzimas que contêm, principalmente as P450, que 
transformam substâncias lipossolúveis em produtos 
suficientemente solúveis em água para serem excre-
tados pela urina.

(C) conter uma ou mais enzimas, como a catalase, que 
utilizam oxigênio molecular para remover átomos 
de hidrogênio de substratos orgânicos, produzindo 
água oxigenada.

(D) possuir poros de cerca de 60µm de diâmetro, que 
apresentam um tampão de material proteico, e per-
mitem a passagem de algumas moléculas de alto 
peso molecular.

(E) conter uma bomba de H+ que, com a quebra de ATP, 
bombeia esses íons para seu interior, mantendo o 
pH do lisossoma ao redor de 5, enquanto que o do 
citoplasma é ao redor de 7,2.

27. Para compreender de que maneira as drogas se distri-
buem pelos diferentes tecidos, é muito importante conhe-
cer a estrutura deles. Sabe-se que as células do tecido 
conjuntivo estão distribuídas no seio de uma matriz que 
elas próprias secretam, formada por fibras e f ibrilas, imer-
sas em material amorfo. Assinale a alterna tiva correta em 
relação à constituição dessa matriz.

(A) Os colágenos são proteínas fibrosas formadas por 
cadeias alfa, dispostas em tríplice hélice, que se 
c aracterizam por mostrar sequências tripeptídicas 
de glicina com outros aminoácidos.

(B) Os colágenos mais frequentes são os do tipo I (pre-
sentes em cartilagem e pulmão), do tipo II (presentes 
em ossos e derme) e do tipo III (presentes nas mem-
branas basais).

(C) A elastina é uma proteína altamente solúvel, hidrofí-
lica, glicosilada, que aparece de forma predominante 
na camada interna das artérias.

(D) Os proteoglicanos são moléculas de adesão, for-
madas por duas unidades de glicoproteínas, com 
a p eculiaridade de que se dispõem em conexões 
transmembrana.

(E) As integrinas são macromoléculas complexas, cons-
tituídas de uma proteína axial, ligada a uma ou mais 
cadeias de glicosaminoglicanos, que formam um 
meio viscoso no qual estão embebidos os demais 
elementos da matriz.

24. Um farmacêutico decide registrar o número de prescri-
ções atendidas durante o período de uma semana, para 
determinar a necessidade de contratação de pessoal. Ele 
registra os seguintes resultados:

Segunda 205 prescrições
Terça 106 prescrições

Quarta 147 prescrições
Quinta 123 prescrições
Sexta 106 prescrições

Sábado 194 prescrições

Assinale a alternativa que contém, respectivamente, a 
média, a mediana e a moda para esse conjunto de dados.

(A) 106; 135; 146,83.

(B) 106; 146,83; 135.

(C) 135; 146,83; 106.

(D) 146,83; 135; 106.

(E) 146,83; 106; 135.

25. Em relação aos mecanismos pelos quais as células 
r econhecem estímulos do meio externo (por exemplo, 
drogas) e de outras células, é correto afirmar que

(A) se a molécula sinalizadora for lipossolúvel, ela se 
liga a um receptor na superfície da membrana, e o 
sinal resultante da interação resulta em uma trans-
dução por meio da proteína G.

(B) se a molécula sinalizadora for hidrossolúvel, ela atra-
vessa a membrana e encontra, no citosol, a molécul a 
receptora que tem um sítio ativo ligado ao gene 
r egulador, e que está encoberto por uma proteína 
inibidora associada.

(C) os receptores associados a proteínas tirosina-quinas e 
(como as da família Src e as da família Janus) são 
moléculas proteicas transmembranosas, que têm um 
sítio ao qual se liga a molécula sinalizadora. Dessa  
ligação resulta uma transformação alostérica no  
receptor, fazendo surgir uma adenilciclase, que age 
sobre o ATP, originando AMPcíclico.

(D) os receptores que agem ligados à proteína G são 
constituídos por proteínas transmembranosas, cuja 
extremidade carboxil intracitoplasmática sofre trans-
formação alostérica após ligação à molécula sinali-
zadora, adquirindo atividade de guanililciclase, trans-
formando GTP em GMPcíclico.

(E) o cálcio é um importante mensageiro intracelular 
que, quando bombeado do retículo endoplasmático 
livre para o citosol, após estímulos específicos (como 
o IP3), age sobre proteína-quinases que s ofrem 
m odificações alostéricas, ativam-se e são capazes 
de ativar outras quinases, fosforilando resíduos de 
treonina e serina.
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30. A estrutura das proteínas é fundamental para que elas 
consigam exercer suas funções. Conceitualmente, ela 
pode ser considerada em quatro níveis: primário, secun-
dário, terciário e quaternário. Assinale a alternativa cor-
reta em relação a esses níveis estruturais.

(A) A estrutura primária inclui todas as ligações covalen-
tes entre os aminoácidos que compõem uma pro-
teína e é definida pela sequência de aminoácidos 
unidos por ligações peptídicas, que são as ligações 
entre o grupo carboxila de um aminoácido e o grupo 
amida de outro.

(B) A estrutura secundária em α-hélice é a mais esten-
dida da cadeia polipeptídica, sendo que as cadeias 
polipeptídicas que têm uma folha α pregueada 
p odem ser paralelas (tendo todas as cadeias a 
mesma orientação) ou antiparalelas.

(C) Na conformação β da estrutura secundária, o esque-
leto polipeptídico está estreitamente enrolado ao lon-
go do maior eixo da molécula, e os grupos R dos 
resíduos de aminoácido projetam-se para fora do 
esqueleto helicoidal.

(D) A estrutura terciária de uma proteína é determina-
da pelas interações entre os aminoácidos situados 
a longas distâncias entre si, que podem interagir 
quando a proteína é enovelada, geralmente por 
meio de interações fracas entre grupos R de alças 
adjacentes.

(E) O arranjo das proteínas e das subunidades pro-
teicas em complexos tridimensionais, por meio de 
múltiplas ligações covalentes estabilizadoras, cons-
titui a estrutura quaternária das proteínas.

31. Para poder escolher o medicamento eficaz em cada tipo 
de infecção, é fundamental conhecer os mecanismos 
de patogenicidade dos agentes infecciosos. Assinale 
a a lternativa na qual todas as bactérias utilizam uma 
t oxina como principal mecanismo de patogenicidade 
nas doenças infecciosas do trato digestivo inferior.

(A) EPEC, Salmonella typhi, Shigella dysenteriae.

(B) ETEC, Vibrio cholerae, Staphylococcus aureus.

(C) EHEC, Clostridium perfringens, Salmonella dysenteriae.

(D) Yersinia pestis, Vibrio cholerae, Streptococcus 
agalactiae.

(E) Staphylococcus aureus, Streptococcus intestinale, 
Escherichia coli.

28. As lesões celulares regressivas são chamadas de dege-
nerações ou alterações reversíveis. Elas podem ser clas-
sificadas, classicamente, de acordo com o tipo de acú-
mulo que apresentam. Entre elas, é correta a seguinte 
descrição:

(A) A degeneração hialina ocorre em função do compro-
metimento da regulação do volume celular, devido 
ao descontrole das concentrações de sódio e potás-
sio no citoplasma. A causa mais comum é a anoxia, 
pois a falta de oxigênio altera a respiração celular, 
diminuindo a quantidade de ATP, essencial para o 
funcionamento da bomba de Na+/K+.

(B) A degeneração hidrópica é devida ao acúmulo de 
qualquer material que, ao microscópio óptico, se 
apresenta homogeneamente corado em róseo pela 
HE. Atinge principalmente o tecido conjuntivo fibro-
so, o colágeno e a parede dos vasos.

(C) A amiloidose é uma síndrome que agrupa processos 
patológicos diversos, cuja característica comum é o 
depósito intersticial e na parede dos vasos, de uma 
substância hialina, amorfa, proteinácea que, com o 
acúmulo progressivo, induz atrofia por compressão e 
isquemia das células adjacentes.

(D) Na esteatose ocorre a infiltração de tecido adiposo 
no interstício dos órgãos ou, como preferem alguns 
autores, o acúmulo de lípides dentro das células do 
tecido conjuntivo estromal. Pode ocorrer no coração, 
pâncreas, no hilo renal e nos músculos e squeléticos.

(E) A lipomatose é a degeneração gordurosa devida ao 
acúmulo anormal de lipídeos no interior das células 
parenquimatosas do fígado, o órgão diretament e 
r elacionado ao metabolismo lipídico e, portanto, mais 
acometido por essa condição.

29. O diabetes é uma doença que se origina em um distúrbio 
do metabolismo glicídico. A insulina e o glucagon são hor-
mônios peptídicos produzidos nas ilhotas de Langerhans, 
que agem regulando os níveis de glicemia, respectiva-
mente,

(A) ativando a degradação do glicogênio hepático; dimi-
nuindo a degradação do glicogênio hepático.

(B) ativando a glicólise; inibindo a glicólise.

(C) ativando a síntese de ácidos graxos; mobilizando os 
ácidos graxos do tecido adiposo.

(D) ativando a neoglicogênese; ativando a síntese de gli-
cogênio no fígado.

(E) inibindo a síntese de glicogênio; ativando a síntese 
de glicogênio.
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34. Já há algum tempo, as citocinas são estudadas para o 
uso farmacológico, seja com intuito de aumentar a res-
posta imunológica ou de inibir a inflamação. O interferon 
(IFN) é um dos agentes mais usados e, em relação aos 
diferentes tipos que existem, é correto afirmar que

(A) O IFN Iα é produzido principalmente por leucócitos, 
o IFN Iβ é produzido principalmente por fibroblastos, 
e o IFN II é produzido principalmente por células TH1 
e NK.

(B) O IFN I tem, como principal ação, a regulação do 
sistema imune, na ativação e diferenciação de 
d iferentes tipos celulares, como LB, LT, células NK 
e macrófagos.

(C) A principal ação do IFN II é como agente antiviral, 
sendo particularmente eficiente contra os vírus da 
hepatite B e C.

(D) A ligação do IFN I a diferentes células aumenta a 
expressão dos antígenos MHC de classe II por essas 
células.

(E) A ligação do IFN II às células apresentadoras de 
a ntígeno aumenta a expressão dos antígenos MHC 
de classe I por essas células.

35. “Tecnologia do DNA” é um termo que descreve técnicas 
coletivas para obter, amplificar e manipular fragmentos 
específicos de um DNA que, desde a metade dos anos 
1970, revolucionou o estudo da biologia, abrindo muitas 
áreas de pesquisa para investigação molecular. Uma 
extensa nomenclatura foi criada para especificar os 
d iferentes métodos e reagentes usados nessas técnicas. 
Assinale a alternativa correta em relação à nomenclatura 
usada por essa tecnologia.

(A) DNA complementar – é um DNA sintético, transcri-
to de um mRNA específico pela ação de uma trans-
criptase reversa.

(B) DNA recombinante – é um tipo de DNA que consiste 
de sequências curtas repetidas com um cerne comum 
único, usado para fingerprinting de DNA.

(C) Elemento de transposição – é um trecho móvel de 
DNA bacteriano, com várias centenas de pares de 
nucleotídeos, capaz de inativar um gene no qual se 
insira.

(D) Fragmento de Okasaki – é um pequeno fragmento 
de DNA que resulta do corte do DNA com uma enzi-
ma de restrição.

(E) Enzimas de restrição – são exonucleases que 
r econhecem uma determinada sequência curta de 
nucleotídeos terminais, amplamente usadas em 
e ngenharia genética.

32. A infecção por HIV pode ser tratada por um conjunto de 
drogas antirretrovirais conhecido como “coquetel”. Essas 
drogas são classificadas de acordo com seu mecanismo 
de ação sobre os vírus e, entre elas, estão presentes os 
inibidores

(A) não nucleosídicos da transcriptase reversa, que se 
incorporam à cadeia de DNA que o vírus produz, 
tornando-a defeituosa e, com isso, impedem que o 
vírus se reproduza.

(B) nucleosídicos da transcriptase reversa, que blo-
queiam diretamente a ação da enzima e a multipli-
cação do vírus.

(C) de protease, que atuam na enzima protease, favo-
recendo sua ação e, com isso, impedem a digestão 
do cápside viral e a liberação do seu ácido nucleico.

(D) de fusão, que impedem a saída do vírus na célula e 
sua consequente entrada nas células vizinhas.

(E) de integrase, que bloqueiam a atividade da enzima 
responsável pela inserção do DNA do HIV ao DNA 
humano, inibindo a replicação do vírus.

33. As imunoglobulinas (Ig) são proteínas produzidas por 
linfócitos B, capazes de se ligarem especificamente aos 
antígenos que originaram sua produção, e têm sido usa-
das, cada vez mais, no tratamento de tumores, d oenças 
autoimunes e outras. Além dessa propriedade, diferen-
tes classes de Ig possuem atividades biológicas secun-
dárias. Assinale a alternativa correta em relação a essas 
classes de Ig.

(A) IgG, composta por cadeias pesadas γ, é a primeira a 
ser produzida depois de um estímulo antigênico, e é 
capaz de ativar o sistema complemento.

(B) IgM, composta por cadeias pesadas µ, é produzida 
a partir de um segundo estímulo, e é capaz de se 
ligar a macrófagos e a outras células que possuem 
receptor para elas.

(C) IgA, composta por cadeias pesadas α, é produzida 
principalmente nos agregados linfoides do SNC, e é 
importante na proteção desse órgão.

(D) IgE, composta por cadeias pesadas ξ, é capaz de se 
ligar a mastócitos e basófilos, sendo particularmente 
importante na etiopatogenia da anafilaxia.

(E) IgD, composta por cadeias pesadas δ, é muito impor-
tante para o recém-nascido, pois é capaz de atraves-
sar a placenta materna e está presente em grande 
quantidade no leite materno.



10UFSP1504/005-ProgResMultSaúde-Farmácia

38. A RDC no 306 da ANVISA, de 2004, que dispõe sobre o 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, esta-
belece os princípios para a identificação desses resí duos. 
Os resíduos do grupo A são identificados pelo símbolo

(A) de risco associado, de acordo com a NBR-7500 da 
ABNT e com discriminação de substância química e 
frases de risco.

(B) internacional de presença de radiação ionizante (tri-
fólio de cor magenta) em rótulos de fundo amarelo 
e contornos pretos, acrescido da expressão “rejeito 
radioativo”.

(C) de substância infectante constante na NBR-7500 da 
ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho e con-
tornos pretos.

(D) de substância infectante constante na NBR-7500 
da ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho e 
contornos pretos, acrescido da inscrição de “resíduo 
perfurocortante”, indicando o risco que apresenta o 
resíduo.

(E) de substância inflamável constante na NBR-7500 
da ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho e 
contornos pretos, acrescido da inscrição de “resíduo 
inflamável”.

39. A RDC no 60, de 2009, dispõe sobre a produção, dispen-
sação e controle de amostras grátis de medicamentos. 
De acordo com essa RDC,

(A) é permitida a distribuição de amostras grátis de 
produtos biológicos que necessitem de cuidados 
e speciais de conservação e transporte, confor-
me registro na Anvisa, desde que esses cuidados 
s ejam mantidos.

(B) é permitida a distribuição de amostras grátis de pre-
parações magistrais de medicamentos.

(C) as amostras grátis de medicamentos devem conter, 
no mínimo, 20% da quantidade total de peso, volu-
me líquido ou unidades farmacotécnicas da apre-
sentação registrada na Anvisa e comercializada pela 
e mpresa.

(D) as amostras grátis de anticoncepcionais deverão 
apresentar 50% da quantidade de peso, volume 
l íquido ou unidades farmacotécnicas da apresen-
tação registrada na Anvisa e comercializada pela 
empresa.

(E) a empresa titular de registro do medicamento deverá 
entregar ao prescritor uma quantidade de amostras 
grátis de antibióticos suficientes para o tratamento 
completo do paciente.

36. De acordo com o Código de Ética Farmacêutica,

(A) é dever do farmacêutico decidir, justificadamente, 
sobre o aviamento ou não de qualquer prescrição, 
bem como fornecer as informações solicitadas pelo 
usuário.

(B) é dever do farmacêutico respeitar o direito de decisão 
do usuário sobre seu tratamento, sua própria saúde 
e bem-estar, excetuando-se aquele que, mediante 
laudo médico ou determinação judicial, for conside-
rado incapaz de discernir sobre opções de tratamen-
to ou decidir sobre sua própria saúde e bem-estar.

(C) é permitido ao farmacêutico aceitar remuneração 
abaixo do estabelecido como o piso salarial oriundo 
de acordo, convenção coletiva ou dissídio da catego-
ria, desde que de seu interesse pessoal.

(D) é permitido ao farmacêutico aceitar ser perito, audi-
tor ou relator de qualquer processo ou procedimento, 
quando houver interesse, envolvimento pessoal ou 
institucional.

(E) é permitido ao farmacêutico coordenar, supervisio-
nar, assessorar ou exercer a fiscalização sanitária ou 
profissional quando for sócio ou acionista de qual-
quer categoria, ou interessado por qualquer forma, 
bem como prestar serviços a empresa ou estabeleci-
mento que forneça drogas, medicamentos, insumos 
farmacêuticos e correlatos, laboratórios, distribuido-
ras ou indústrias, com ou sem vínculo empregatício.

37. Aos Conselhos de Farmácia cabe aplicar penas de sus-
pensão de 3 (três) meses na primeira vez; de 6 (seis) 
meses na segunda vez e de 12 (doze) meses na terceira 
vez, às infrações éticas e disciplinares graves. Assinale a 
alternativa que se refere a uma infração grave.

(A) Promover a utilização de substâncias ou a comer-
cialização de produtos que não tenham a indicação 
terapêutica analisada e aprovada, bem como que 
não estejam descritos em literatura ou compêndios 
nacionais ou internacionais reconhecidos pelo órgão 
sanitário federal.

(B) Divulgar informação sobre temas farmacêuticos de 
conteúdo inverídico, sensacionalista, promocional ou 
que contrarie a legislação vigente.

(C) Quando atuando no serviço público, utilizar-se do 
serviço, emprego ou cargo para executar traba-
lhos de empresa privada de sua propriedade ou de 
o utrem, como forma de obter vantagens pessoais, 
cobrar ou receber remuneração do usuário do ser-
viço, reduzir, irregularmente, quando em função de 
chefia ou coordenação, a remuneração devida a 
o utro farmacêutico.

(D) Intitular-se responsável técnico por qualquer esta-
belecimento sem a autorização prévia do Conselho 
Regional de Farmácia, comprovada mediante a Cer-
tidão de Regularidade correspondente.

(E) Fornecer, dispensar ou permitir que sejam dispensa-
dos, sob qualquer forma, substância, medicamento 
ou fármaco para uso diverso da indicação para a qual 
foi licenciado, salvo quando baseado em evidência 
ou mediante entendimento formal com o prescritor.
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42. A produção de um medicamento a partir de um fármaco, 
na maioria das vezes, está associada ao uso de adjuvan-
tes, que apresentam funções específicas em cada formu-
lação. Assinale a alternativa que associa corretamente o 
tipo de adjuvante à sua função.

(A) Adsorvente – usado para prevenir o ressecamento 
das preparações, particularmente pomadas e cremes.

(B) Agente de levigação – líquido usado na redução 
do tamanho das partículas de um pó por trituração, 
g eralmente em um gral.

(C) Clarificante – usado para conferir brilho ao revesti-
mento de comprimidos.

(D) Edulcorante – usado para fornecer sabor e odor 
agradável à preparação. Pode ser natural ou sin-
tético.

(E) Agente emulsificante – substância usada para provo-
car a adesão das partículas dos pós nos granulados 
destinados à compressão.

43. Segundo a Farmacopeia Brasileira, o teste de determina-
ção da absorção do algodão

(A) deve ser feito em temperatura ambiente, mas com 
umidade controlada.

(B) permite calcular a quantidade de água que pode ser 
absorvida por amostras de 1 g de algodão hidrófilo.

(C) deve ser feito com 10 porções diferentes de amos-
tras de algodão de uma mesma embalagem, corta-
dos com tesoura e embebidos em água.

(D) define que o algodão a ser testado seja previamente 
seco em forno, a 170 ºC, a fim de evitar interferentes 
nos resultados.

(E) permite determinar a massa de água que pode ser 
absorvida por fragmentos de algodão hidrófilo, o que 
é inversamente proporcional à capacidade de absor-
ção do algodão testado.

44. As enzimas do citocromo P450 estão envolvidas com o 
metabolismo de diversos fármacos, sendo relativamente 
comum a interação medicamentosa entre eles. A respeito 
dessa via metabólica, é correto afirmar que

(A) são reações de fase 1, catabólicas, nas quais o fár-
maco é o substrato, e o produto final contém um gru-
pamento hidroxila.

(B) são reações de fase 1, anabólicas, nas quais o fár-
maco sofre hidrólise e torna-se quimicamente menos 
reativo.

(C) há pouca variabilidade genética entre as enzimas 
P450 das populações humanas, o que se traduz em 
menos diferenças interindividuais de metabolização 
dos diferentes medicamentos.

(D) são reações de fase 2, anabólicas, que envolvem a 
adição de um grupo carboxila ao fármaco, tornando-o 
mais ativo.

(E) são reações de fase 2, anabólicas e de conjugação 
com o grupamento glicuronil e que levam à inativa-
ção do fármaco.

40. O CFF, através de sua Resolução no 539, de 2010, dis-
põe sobre o exercício profissional e as atribuições priva-
tivas e afins do farmacêutico nos Órgãos de Vigilância 
Sanitária. Nesse sentido, é correto afirmar que

(A) é privativa do farmacêutico a fiscalização profissio-
nal, técnica e sanitária no tocante a estabelecimen-
tos industriais farmacêuticos em que se fabriquem 
produtos que tenham indicações e/ou ações tera-
pêuticas, anestésicas ou auxiliares de diagnóstico, 
ou capazes de criar dependência física ou psíquica, 
mas não de órgãos, laboratórios, setores ou esta-
belecimentos farmacêuticos em que se pratiquem 
e xtração, purificação, controle de qualidade, inspe-
ção de qualidade, análise prévia, análise de controle 
e análise fiscal de insumos farmacêuticos de origem 
vegetal, animal e mineral.

(B) é atividade privativa do farmacêutico a fiscalização 
profissional, técnica e sanitária no tocante a órgãos 
ou laboratórios de análises clínicas ou de saúde 
p ública ou seus departamentos especializados.

(C) é vedado ao farmacêutico propor a instauração de 
processo administrativo para apuração de infrações 
à legislação sanitária federal, referentes a insumos, 
medicamentos, produtos para a saúde, cosméticos, 
produtos de higiene pessoal, perfumes e saneantes.

(D) compete ao farmacêutico desenvolver estratégias de 
comunicação e informação permanente com a socie-
dade, com abrangência inter e intrassetorial, incluin-
do usuários, setor regulado, gestores, profissionais 
de saúde e trabalhadores.

(E) é vedado ao farmacêutico monitorar, analisar e 
i nvestigar as notificações de queixas técnicas e ocor-
rência de eventos adversos com suspeita de envol-
vimento de equipamentos, produtos de diagnósticos 
de uso in vitro e materiais de uso de saúde.

41. Na pesquisa e no desenvolvimento de novos fármacos, é 
correto afirmar que

(A) todos os ensaios feitos com medicamento são reali-
zados antes da aprovação, registro e comercializa-
ção e não podem ser feitos após esse período.

(B) a aprovação de novos medicamentos pela ANVISA 
é feita com base nas informações de segurança do 
fármaco, ficando para o período pós-aprovação os 
dados sobre a produção do medicamento, o contro-
le, o rótulo, a bula e o uso.

(C) o desenvolvimento de novos fármacos com a utili-
zação da biotecnologia pode ser feito por meio das 
tecnologias de DNA recombinante e pela produção 
de anticorpos monoclonais.

(D) a terapia gênica não é uma fonte promissora de 
n ovos fármacos, pois utiliza microrganismos trans-
gênicos que podem causar danos ainda desconhe-
cidos aos seres humanos.

(E) o desenho de um fármaco com base em mecanis-
mos consiste em uma modificação molecular em um 
fármaco já existente, de modo a aumentar a veloci-
dade e a extensão de sua absorção pelo organismo.
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47. Muitos agentes quimioterápicos podem induzir náuseas 
e vômitos, o que pode ser um empecilho para a aderên-
cia do paciente ao tratamento. Nestes casos, é reco-
mendada a utilização de agentes antieméticos, como

(A) ondansetrona e granisetrona, que são antagonistas 
do receptor 5-(HT)3.

(B) cinarizina e prometazina, que são antagonistas dos 
receptores H1.

(C) atropina e loperamida, que são agentes opioides.

(D) hioscina e ciclizina, que são antagonistas de recepto-
res muscarínicos.

(E) domperidona e metoclopramida, que são antagonis-
tas do receptor 5-(HT)3.

48. Em um experimento hipotético em um mesmo sujeito, 
após a administração oral de duas diferentes formula-
ções (A e B), mas com as mesmas quantidades de um 
mesmo fármaco, foram obtidas as seguintes curvas de 
concentração:
CME = concentração mínima eficaz
CMT = concentração mínima tóxica

Com base na análise das curvas de concentração sérica 
em função do tempo, é correto afirmar que

(A) a formulação B permite a absorção de uma quanti-
dade muito maior de fármaco do que a formulação A.

(B) a formulação A permite que o fármaco seja eficaz 
sem ser tóxico, enquanto que a formulação B garan-
te não só a eficácia do fármaco, mas também sua 
toxicidade.

(C) quando se desejar um rápido início de ação, a formu-
lação A é preferível.

(D) quando se desejar um menor número de doses 
d iárias do fármaco, a formulação A é a mais indicada.

(E) as formulações A e B são bioequivalentes.

45. O conhecimento da farmacocinética é fundamental para 
e nten der os testes pré-clínicos de toxicidade, como tam-
bém para a tomada de decisão sobre o esquema posoló-
gico a ser indicado para os medicamentos. Para isso, é 
fundamental que os conceitos empregados sejam bem 
c onhecidos. Assinale a alternativa que expressa um con-
ceito farmacocinético correto.

(A) A depuração de ureia é a medida clínica de rotina 
para a determinação da função renal e a que melhor 
reflete a taxa de filtração glomerular.

(B) A depuração total de um fármaco descreve a elimina-
ção de um fármaco por todas as vias, em uma dada 
unidade de tempo.

(C) Para a maioria dos fármacos, a depuração varia em 
função da dose administrada, de modo que quanto 
maior a dose, maior a depuração, até que o fármaco 
alcance os níveis tóxicos.

(D) O modelo de compartimento único é teórico e não 
tem utilização prática para a determinação de meia 
vida plasmática dos fármacos, mesmo quando admi-
nistrados por injeção intravenosa.

(E) A cinética de saturação pode ser observada nos 
c asos em que a velocidade de desaparecimento do 
fármaco no plasma é dependente da dose e segue 
um padrão exponencial ou biexponencial.

46. Fármacos anticoagulantes são muito importantes em 
uma farmácia hospitalar, pois ajudam na prevenção 
de trombos relacionados a procedimentos cirúrgicos e 
o utras intervenções hospitalares. As heparinas de baixo 
peso molecular (HBPM) têm sido amplamente utilizadas, 
pois

(A) diferentemente da heparina não fracionada, agem 
diretamente sobre a vitamina K redutase, antagoni-
zando seu efeito, o que leva a uma degradação dos 
fatores de coagulação pré-formados.

(B) prolongam o TTPA e, por serem mais seguras, não 
apresentam efeitos adversos, como a hemorragia.

(C) podem ser administradas por via oral, já que, por 
possuírem menor peso molecular que a heparina 
não fracionada, são absorvidas no intestino.

(D) são administradas por via subcutânea e apresentam 
meia vida de eliminação mais longa, permitindo um 
maior intervalo entre as doses.

(E) agem inibindo a antitrombina III, que ativa a trombina 
ao alterar sua conformação, mas não agem sobre o 
fator Xa.
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51. A respeito dos estudos farmacoepidemiológicos de caso-
-controle e de coorte, é correto afirmar que

(A) nos estudos do tipo caso-controle, parte-se da causa 
para observar os efeitos, como por exemplo, quando 
um grupo de pessoas que usa e outro que não usa 
determinado medicamento é seguido no tempo para 
avaliar quais de seus componentes podem desen-
volver reações adversas.

(B) somente os estudos do tipo coorte permitem estimar 
o risco de ocorrência de uma reação adversa asso-
ciado ao uso de um medicamento.

(C) os estudos de coorte permitem calcular o risco rela-
tivo, que é o quociente da ocorrência de um agravo 
entre indivíduos expostos a um dado medicamen-
to, pela ocorrência do agravo entre indivíduos não 
e xpostos ao mesmo medicamento.

(D) os estudos do tipo caso-controle são os mais indica-
dos para farmacovigilância, pois não estão sujeitos 
a erros sistemáticos nem a vieses relacionados com 
a seleção de pacientes e com a obtenção de infor-
mações.

(E) os estudos do tipo coorte são particularmente úteis 
para a determinação de reações adversas raras, são 
baratos e requerem um período de tempo curto para 
sua realização, quando comparados com os estudos 
de caso-controle.

52. A farmacovigilância cumpre um papel muito importante 
na determinação das reações adversas a medicamen-
tos (RAM). Para que essa determinação e a relação de 
causalidade possam ser estabelecidas em estudos pos-
teriores, é fundamental que se incentive a notificação das 
RAM, que

(A) pode ser feita somente por profissionais farmacêu-
ticos.

(B) deve ser realizada somente nos casos de reações 
graves ou inesperadas.

(C) deve ser encaminhada aos órgãos responsáveis nas 
datas estabelecidas previamente em um plano de 
trabalho, preferencialmente a cada mês.

(D) deve ser feita, mesmo quando o profissional não 
t enha certeza da relação entre a causa e o efeito.

(E) deverá ser usada, caso estabelecida a causalidade, 
como documentação para fins de análise ética ou 
l egal e até mesmo de responsabilidade penal.

49. De acordo com a RDC no 63/2000, que aprova o regula-
mento técnico para a terapia de nutrição enteral (TNE), é 
correto afirmar que

(A) somente médicos podem indicar e realizar a prescri-
ção dietética da TNE.

(B) somente o farmacêutico está habilitado para adquirir, 
preparar, armazenar e distribuir a TNE.

(C) para a execução, supervisão e avaliação permanen-
te em todas as etapas da TNE, é condição formal e 
obrigatória a constituição de uma equipe multiprofis-
sional.

(D) compete ao farmacêutico avaliar a prescrição dieté-
tica e supervisionar a manipulação da TNE.

(E) compete ao farmacêutico conservar adequadamente 
toda a TNE preparada, ou seja, em freezer especí-
fico, com temperatura entre 0 e – 20 ºC.

50. A RDC no 20/2011 representa um avanço em relação ao 
uso racional de medicamentos e à redução dos casos de 
resistência a antimicrobianos relacionados com seu uso 
indevido e à automedicação. Em relação a essa Resolu-
ção, é correto afirmar que

(A) as receitas de antimicrobianos são válidas, em todo 
o território nacional, por 30 dias a contar da data de 
emissão.

(B) é permitida a prescrição de somente um antimicro-
biano por receita.

(C) não é permitida a prescrição concomitante de medi-
camentos de outras classes terapêuticas e antimi-
crobianos em um mesmo receituário.

(D) antimicrobianos de administração tópica, vaginal, 
ocular e nasal não estão incluídos nessa Resolução.

(E) aos antimicrobianos de uso exclusivo hospitalar,  
assim como à maioria dos antifúngicos e antivirais, 
não se aplica essa Resolução.
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55. Com relação à realização de exames de urina e seu 
significado clínico, é correto afirmar que

(A) a hemoglobinúria indica a presença de hemácias em 
solução na urina e, na maioria dos casos, está rela-
cionada a casos de infecção urinária ou de cálculo 
renal.

(B) a detecção de nitritos na urina é uma prova indireta 
para o diagnóstico precoce de cistites, pielonefrites 
e também para a monitorização de pacientes com 
maior risco de infecção urinária.

(C) a presença de células epiteliais no sedimento uriná-
rio é forte indicativo de lesão epitelial por processos 
inflamatórios ou doenças renais graves.

(D) a piúria ou a presença de leucócitos na urina, inde-
pendentemente da quantidade, é um indicativo de 
infecção das vias urinárias.

(E) a presença de muco na urina é incomum, e quando 
ocorre, geralmente está relacionada com a presen-
ça de infecção severa das vias urinárias superiores, 
como a pielonefrite aguda.

56. Muitas DSTs podem facilmente ser detectadas, em m ulhe-
res, com a realização de preparações a partir da s ecreção 
vaginal. A imagem a seguir é um exame a fresco de secre-
ção vaginal com solução salina, e a célula ao centro é uma 
célula epitelial de descamação.

As setas apontam para outras células, que são indicati-
vas de infecção por

(A) Trichomonas vaginalis, que pode ser tratada com o 
uso de metronidazol.

(B) Candida albicans, que pode ser tratada com o uso 
de fluconazol.

(C) Neisseria gonorrhoeae, que pode ser tratada com o 
uso de ceftriaxona.

(D) Gardnerella vaginalis, que pode ser tratada com o 
uso de secnidazol.

(E) Treponema pallidum, que pode ser tratada com o uso 
de benzilpenicilina procaína.

53. Os altos índices de obesidade e a busca por maior acei-
tação da imagem pessoal levam pacientes a um consu-
mo inadequado de moderadores de apetite e ansiolíticos. 
Para evitar o uso indevido desses medicamentos e a 
a utomedicação, a Vigilância Sanitária estabelece regras 
e formas de controle, desde a produção na indústria, até 
a dispensação em farmácias e drogarias. Alguns desses 
controles referem-se à inclusão

(A) de anfetamina e dexanfetamina à lista A3 de subs-
tâncias psicotrópicas, sujeitas à notificação de 
r eceita A, com validade e prescrição máxima para 
30 dias.

(B) de anfepramona e aminorex à lista A3 de substân-
cias psicotrópicas, sujeitas à notificação de receita 
A, com validade e prescrição máxima para 30 dias.

(C) da sibutramina à lista C1 de substâncias sujeitas a 
controle especial, sem necessidade de notificação 
de receita, mas com validade e prescrição máxima 
para 30 dias.

(D) da metanfetamina à lista B2 de substâncias psicotró-
picas anorexígenas, sujeitas à notificação de receita 
B, com validade e prescrição máxima para 30 dias.

(E) do orlistate à lista C1 de substâncias sujeitas a con-
trole especial, sem necessidade de notificação de 
receita, mas com validade e prescrição máxima para 
30 dias.

54. Os antimicrobianos correspondem a uma das classes de 
medicamentos mais consumidos em hospitais e, diferen-
temente de outras classes terapêuticas, esses agentes 
afetam não somente os pacientes que os utilizam, mas 
também a ecologia do ambiente hospitalar. Por este 
m otivo, o farmacêutico tem um importante papel nas 
C omissões de Controle da Infecção Hospitalar (CCIH), 
ajudando a estabelecer as bases para a racionalização 
do uso de antimicrobianos, como a descrita em:

(A) aumentar os custos diretos e indiretos decorrentes 
da seleção de antimicrobianos com a escolha dos 
mais modernos e de amplo espectro.

(B) restringir o uso de antimicrobianos genéricos e 
s imilares, pois são de qualidade inferior, não são 
bioequivalentes aos medicamentos de referência 
e, com isso, podem contribuir para o surgimento da 
r esistência bacteriana.

(C) ter amplo acesso ao prontuário dos pacientes para 
restringir o uso de antimicrobianos quando a infec-
ção não tiver sido diagnosticada com base em resul-
tados de exames laboratoriais.

(D) promover o uso racional de antimicrobianos de for-
ma a reduzir a pressão seletiva de antimicrobianos 
específicos, reduzindo, dessa forma, a seleção de 
microrganismos resistentes.

(E) restringir o uso de saneantes, desinfetantes e antis-
sépticos que não tenham sido produzidos pelo seto r 
de farmacotécnica do hospital, pois os produtos 
c omerciais raramente apresentam qualidade com-
provada.
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59. Com relação às medidas de biossegurança que devem 
ser adotadas no trabalho com micobactérias, é correto 
afirmar que

(A) as práticas, o equipamento de contenção e as ins-
talações do Nível de Biossegurança 2 são indicados 
para atividades com materiais clínicos e culturas de 
todos os tipos de Mycobacterium spp.

(B) as atividades com M. bovis não oferecem risco de 
infecção aos trabalhadores de laboratórios, pois esta 
é uma cepa que normalmente é usada para a produ-
ção da vacina BCG.

(C) a preparação de esfregaços ácido-resistentes, a lique-
fação do escarro e a coloração das lâminas podem 
ser feitas em bancadas abertas, pois não produzem 
aerossóis.

(D) apenas amostras de escarro representam um risco 
potencial de transmissão dos bacilos da tuberculose, 
já que se trata de doença pulmonar, e outros fluidos 
biológicos não podem ser contaminados.

(E) se recomenda a utilização de bandejas para aque-
cimento de lâminas em vez do aquecimento direto 
em bico de Bunsen, quando da coloração dos es-
fregaços, a fim de se evitar a formação de aerossóis 
contaminados.

60. Os compostos tóxicos, quando penetram no organis-
mo por diferentes portas de entrada, são absorvidos e 
alcançam a corrente sanguínea, de onde poderão ser 
distribuídos para diferentes órgãos ou tecidos. Assinale a 
alternativa correta sobre um dos fatores que interfere na 
distribuição desses agentes tóxicos.

(A) Quanto menor for a sua lipossolubilidade, mais rapi-
damente um composto tóxico alcança seu órgão 
alvo.

(B) A maioria dos compostos tóxicos é transportada por 
uma proteína plasmática, em especial, a albumina.

(C) Quanto maior for o grau de ionização do agente tóxi-
co, mais rapidamente ocorre sua distribuição para os 
tecidos.

(D) A ligação do composto tóxico a uma proteína plas-
mática interfere em sua toxicidade, de modo que 
quanto maior for a ligação do composto à proteína 
transportadora, maior a toxicidade.

(E) Alguns compostos tóxicos podem ser armazenados 
no organismo, como é o caso do flúor e do chumbo. 
Nesses casos, o local de armazenamento é o mes-
mo local onde a substância exerce seu efeito tóxico 
principal.

57. A RDC no 44/2009, que trata dos serviços farmacêuticos, 
autoriza o farmacêutico a realizar, em pacientes, a aferi-
ção de alguns parâmetros bioquímicos, como a glicemia 
capilar em teste laboratorial remoto (TLR). Assinale a 
a lternativa correta sobre os TLRs.

(A) Utilizam o método imunoquímico de captura, com 
uma imunoglobulina específica, seguido da adição 
de outro anticorpo conjugado a uma enzima.

(B) Aqueles que utilizam a enzima glicose oxidase são 
mais específicos do que aqueles que utilizam a gli-
cose desidrogenase ou a hexoquinase.

(C) Quando utilizam a enzima glicose hexoquinase, pro-
duzem água oxigenada, que produz cor e pode ser 
mensurada por fotometria.

(D) A glicose oxidase, utilizada no teste, ao reagir com a 
glicose, libera elétrons, que podem ser determinados 
por amperometria.

(E) A enzima hexoquinase, utilizada no teste, produz 
NADPH proporcionalmente à quantidade original de 
glicose na amostra, e o NADPH pode ser determi-
nado por fotometria.

58. O trabalho com a manipulação de toxinas exige cuidados 
especiais e técnicas de biossegurança específicas a fim 
de evitar acidentes e, com isso, a contaminação do usuá-
rio. Assinale a alternativa que contém uma das normas 
específicas para esse tipo de trabalho.

(A) As toxinas, quando acondicionadas em recipientes 
próprios e bem vedados, podem ser armazenadas 
juntamente com outras substâncias do laboratório.

(B) A manipulação de toxinas deve ser feita em uma 
c abine de segurança biológica com fluxo de ar e 
filtros HEPA e pode ser realizada em conjunto com  
outras operações na mesma cabine, ou de forma 
alternada, sem a necessidade de uma descontami-
nação.

(C) Devem ser adotadas as normas relacionadas aos 
n íveis de Biossegurança 4, revisadas e incorporadas 
aos protocolos de trabalho.

(D) Quando manipular formas secas de toxinas que 
s ejam eletrostáticas, as luvas de látex não podem 
ser utilizadas.

(E) O uso de glove box não é indicado para a manipula-
ção de toxinas, pois esse tipo de contenção reduz a 
sensibilidade do manipulador e, com isso, a acurácia 
dos procedimentos.




