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O que me guia é apenas um senso de descoberta . 

(Clarice L ispector ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leia estas instruções: 
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado para isso.  

2 
Este Caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha assim distribuídas: 

01 a 10 > Saúde Coletiva; 11 a 50 > Conhecimentos Específicos. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem imperfeições 

gráficas que impeçam a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, 

imediatamente, ao Fiscal. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir 

esclarecimentos aos Fiscais. 

6 Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

7 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno não serão considerados para 

efeito de avaliação. 

8 A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em material 

transparente, de tinta preta. 

9 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões de múltipla 

escolha e preencher a Folha de Respostas.  

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 

Ao retirar-se definitivamente da sala de provas, o candidato deverá entregar ao 

Fiscal a Folha de Resposta independentemente do tempo transcorrido do início da 

prova.  

Retirando-se antes de decorrerem três horas do início da prova , devolva também 

este Caderno.  

 Você só poderá levar este Caderno após decorridas três horas do início da prova.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Saúde Coletiva              01 a 10 
 
 

 O caso a seguir servirá de base para responder as questões 01 e 02.  

 

Maria Aparecida, 56 anos de idade, foi convidada para assumir o cargo de Secretária 

Municipal de Saúde. Como profissional sanitarista e balizada pelos princípios doutrinários e 

organizativos do Sistema Único de Saúde (SUS), ela definiu como meta de trabalho a 

efetivação das Redes de Atenção à Saúde em seu município.  
  

 

01. Para a efetivação das Redes de Atenção à Saúde em seu município, a secretária de saúde 

deverá conhecer as cinco Redes Temáticas prioritárias para o cuidado integral no âmbito do 

SUS, que são: 

A) Rede Neonatal; Rede de Atenção às Urgências e Emergências; Rede de Atenção 

Psicossocial; Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção às Pessoas 

com Doenças Crônicas. 

B) Rede Cegonha; Rede de Atenção às Urgências e Emergências; Rede de Atenção 

Psicossocial; Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção às Pessoas 

com Doenças Crônicas. 

C) Rede Neonatal; Rede de Atenção às Urgências; Rede de Atenção Psicossocial; Rede de 

Cuidados à Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 

Doenças Infectocontagiosas. 

D) Rede Cegonha; Rede de Atenção às Urgências; Rede de Atenção Psicossocial; Rede de 

Cuidados aos Portadores de Necessidades Especiais e Rede de Atenção à Saúde das 

Pessoas com Doenças Infectocontagiosas. 

 

02. Diante das limitações orçamentárias da Secretaria Municipal de Saúde, Maria Aparecida 

identificou que poderia fomentar e ampliar as ações de saúde do município por meio de 

parcerias com a iniciativa privada. Nesse intuito, a Secretária Municipal de Saúde reconheceu 

as possibilidades de atuação complementar do setor privado através de contratos e 

convênios de prestação de serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio 

de três condições de participação previstas em lei, que são:  

A) a celebração do contrato deve ocorrer conforme as normas de direito público; a integração 

dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica do SUS, em termos de posição 

definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços e a complementariedade do 

setor privado só pode ser estabelecida quando constatada a ausência de tecnologias e 

insumos ainda não disponíveis no SUS. 

B) a instituição privada contratada deverá estar de acordo com os princípios básicos e 

normas técnicas do SUS; em situações de epidemia e de ca lamidade pública, pode ocorrer 

a compra de insumos e serviços sem a necessidade de licitação prévia pelo ente privado e 

os planos de saúde e as indústrias farmacêuticas nacionais têm prioridade na celebração 

de contratos e prestação de serviços.  

C) a integração dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica do SUS, em termos de 

posição definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços; a participação 

privada no SUS dar-se-á por meio de Fundações, Associações e Organizações e a 

instituição privada contratada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas 

técnicas do SUS. 

D) a celebração do contrato deve ocorrer conforme as normas de direito público; a instituição 

privada contratada deverá estar de acordo com os princípios básicos e n ormas técnicas do 

SUS e a integração dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica do SUS, em 

termos de posição definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços.  
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03. Com a efetivação do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir da Constituiçã o Federal de 
1988, os cidadãos passaram a ter garantido o direito de opinar, definir, acompanhar e 
fiscalizar as ações de saúde nas três esferas de governo. Regulamentada pela Lei Orgânica 
da Saúde nº 8.080 e 8.0142 de 1990, a participação da comunidade es tá entre os princípios 
fundamentais e organizativos do SUS. Nesse contexto, as duas principais modalidades de 
controle social das ações de saúde previstas em lei são  

A) as Conferências de Saúde e o Espaço Cidadão.  

B) o Planejamento Popular e os Conselhos de Saúde. 

C) as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde.  

D) o Orçamento Participativo e os Conselhos de Saúde.  
 

04. A morte materna é definida pela Organização Mundial de Saúde, como a morte de uma 
mulher durante a gestação ou até 42 dias após o término da gestação, independentemente, 
da duração ou da localização da gravidez, devido a qualquer causa relacionada com ou 
agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém não decorrentes de causas 
acidentais ou incidentais. Considera-se o coeficiente de mortalidade materna como um 
importante indicador de saúde populacional, por refletir diversas condições socioeconômicas. 
Por isso, em 2008, a vigilância epidemiológica de mortalidade materna foi regulamentada pela 
Portaria GM/MS nº 1.119 que estabelece fluxos e prazos para agilizar a disponibilidade de 
informações pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). Nesse contexto, analise as 
seguintes afirmativas: 
 

I 

O coeficiente de mortalidade materna é a relação entre os óbitos decorrentes da 

gravidez, do parto e/ou do puerpério, em um dado período e localidade, pelo número 

total de mulheres férteis, no mesmo período e localidade.  

II 

A alta taxa de mortalidade materna reflete as inadequações dos serviços de saúde 

para gestantes durante o pré-natal, parto e puerpério, e evidencia vulnerabilidades as 

quais as mulheres estão expostas.  

III 

A investigação da mortalidade materna leva em consideração os óbitos declarados 

como morte materna de causas obstétricas, excluindo os óbitos por causas mal 

definidas. 

IV 

O monitoramento da mortalidade materna é de responsabilidade dos municípios, como 

também dos Estados cujas ações, nesse sentido, devem complementar a atuação dos 

municípios.  
 

Estão corretas as afirmativas: 

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

05. “A transição demográfica é uma consequência do comportamento das variáveis mortalidade e 
fecundidade, provocando mudanças significativas na estrutura etária da população. De 
acordo com as projeções populacionais, em um período de 70 anos (1950 a 2020), a 
população brasileira aumentará em 05 vezes, enquanto o grupo de idosos (pessoas acima de 
60 anos) aumentará, aproximadamente, 16 vezes, trazendo implicações para os serviços de 
saúde e os setores econômicos”. (Veras R. Envelhecimento populacional contemporâneo: demanda, 

desafios e inovações. Revista de Saúde Pública, 2009; 43(3): 548-54). [Adaptado]. 

O texto trata do processo de transição demográfica e, consequentemente, do aspecto 
envelhecimento da população brasileira. Em relação a essa temática, é corret o afirmar que 

A) o aumento da expectativa de vida e, consequentemente, o envelhecimento populacional 
refletem as inadequações e as vulnerabilidades sociais e econômicas de uma população.  

B) as taxas de fecundidade e de mortalidade determinam o crescimento vegetativo de uma 
população, que traduz o número médio de anos a serem vividos, por uma coorte 
populacional. 

C) a transição demográfica no Brasil é caracterizada por um envelhecimento progressivo, com 
aumento da taxa de natalidade e mudança no perfil de morbi-mortalidade. 

D) o índice de envelhecimento populacional informa o número de idosos vivos para cada 100 
jovens em uma dada população e período. Quanto menor esse índice, mais jovem é a 
população estudada. 
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06. Considere o texto e a figura a seguir:  

“A morbidade é compreendida como o número de casos de doenças transmissíveis, não 

transmissíveis e de outros agravos que acometem à saúde de uma determinada população, 

em um dado período. A Vigilância Epidemiológica tem como atribuição acompanhar, 

sistematicamente, a incidência e a distribuição dos agravos à saúde, por meio da 

consolidação e avaliação dos registros de morbimortalidade e de outros dados relevantes 

para a saúde pública, a fim de orientar medidas de prevenção e controle”. (Elaboração da banca) 

A figura abaixo ilustra a ocorrência de 10 casos, identificados pelas letras (A,B,...J), de uma 

determinada doença transmissível, registrados no período de 2014 a 2016.  

  

Casos 2014 2015 2016  

     

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

                -----o_________________________x 

                                                       o____x 

                                 o_________x 

                                          o________x 

                                                                       o_________x 

        o___________________x 

                                             o__________________x 

                    o_____ x 

                        o_____x 

                                               o_________x 

LEGENDA 

 

o = início da doença 

___ = duração da doença 

x = fim da doença 

 

     

           01/01                               01/01                                 01/01 

 

Com base nessa figura e considerando os conceitos inerentes à vigilância epidemiológica e ao 

processo epidêmico, conclui-se que 

A) o número de casos incidentes em 2016 foi nulo.  

B) a incidência da doença foi maior em 2015 do que em 2014.  

C) a prevalência da doença foi de 08 casos, em 01/01/2015.  

D) a prevalência da doença foi de 10 casos, ao final de 2016.  

 

 

 

 

 



4      UFRN  Residência Integrada Multiprofissional em Saúde  2018 Farmácia   O que me guia é apenas um senso de descoberta.  

07. Para os principais estudiosos dos Determinantes Sociais em Saúde (DSS), um dos desafios 

que permitiu identificar as estratégias para intervenções políticas em saúde, no sentido de 

minimizar as iniquidades sociais nessa área, seria a distinção entre os det erminantes de 

saúde dos indivíduos e os determinantes de saúde dos grupos populacionais. Eles partem da 

compreensão de que alguns fatores que são fundamentais para explicar as diferenças no 

estado de saúde dos indivíduos não explicam as diferenças entre gr upos de uma sociedade 

ou entre sociedades diversas. De acordo com essa visão,  

A) os fatores que exercem influência sobre a saúde dos indivíduos, e a presença desses 
fatores, mesmo que conjuntamente, não são capazes de determinar a situação de saúde 
da população. Dessa forma, faz-se necessárias políticas de abrangência populacional para 
minimizar iniquidades em saúde. 

B) em conformidade com a concepção de saúde por eles adotada, todos os fatores que não 
podem ser controlados pelos indivíduos estão excluídos  de intervenções políticas para 
minimizar iniquidades em saúde, pois não englobam princípios fundamentais da promoção 
à saúde. 

C) os fatores que exercem influência sobre a saúde das pessoas e as escolhas dos estilos de 
vida individuais estão fortemente influenciados pelos DSS. Sendo assim, uma boa 
estratégia política em saúde seria intervir apenas nos comportamentos individuais de ri sco 
(hábito de fumar, consumir álcool, sedentarismo, etc).  

D) os DSS são promotores de iniquidade em saúde, que afetam a saúde individual e coletiva 
de uma determinada sociedade. Portanto, para minimizar as discrepâncias que moldam a 
saúde dos indivíduos, é recomendado que as intervenções políticas ligadas aos DSS 
sejam executadas como um programa associado ao setor de saúde.  

  

08. “Diferentes culturas constroem sistemas de cuidados distintos, a partir de suas próprias 

concepções do processo saúde-doença. Um exemplo é a prática cultural entre os índios 

Guarani Mbyá de Aracruz, Espírito Santo, que recomenda que a doença seja diagnosticada 

dentro da Opy (casa de reza) pelo Karai (Xamã), que deve indicar o tratamento adequado, 

não se privando de encaminhar o usuário para os serviços “oficiais” de saúde se assim julgar 

necessário. Os Mbyás reconhecem que o seu sistema cultural de saúde não dispõe de 

métodos eficazes para algumas manifestações patológicas, o que tem impulsionado a buscar 

intercâmbios com o modelo biomédico. Entretanto, de um lado, os Mbyás reclamam que 

alguns profissionais de saúde não deixam que os usuários consultem primeiro seus xamãs . 

Por outro lado, os profissionais de saúde acusam os Mbyá de autoritários e de não 

respeitarem a organização funcional no cotidiano do serviço em saúde”.  
“Cultura, interculturalidade e processo saúde -doença: (des)caminhos na atenção à saúde dos Guarani Mbyá de 

Aracruz, Espírito Santo” de Luiz Pellon, 2010. [Adaptado].  

 

Esse texto refere-se a uma situação típica em que dois sistemas culturais de saúde (saber 

científico e saberes populares/“tradicional”)  se “encontram” nos serviços de saúde. Nesses 

contextos, as atitudes/habilidades que os profissionais de saúde devem procurar desenvolver 

são: 

A) evitar etnocentrismo,  facilitar a adesão ao tratamento terapêutico do modelo biomédico e 
explicar as regras para atendimento nos serviços de saúde.  

B) evitar etnocentrismo, praticar o descentramento cultural e desenvolver a congruência na 
comunicação. 

C) desenvolver a congruência na comunicação, dispor de tempo para se comunicar com o 
outro e explicar as regras para atendimento nos serviços de saúde.  

D) praticar o descentramento cultural, facilitar a adesão ao tratamento terapêutico do modelo 
biomédico e aderir à sublimação. 
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09. Na contemporaneidade, as Ciências Sociais vêm sendo solicitadas de forma crescente no 
campo da saúde. Na área da Saúde coletiva, as Ciências Sociais constituem -se como parte 
fundante, tendo em vista que a própria perspectiva social contida na palavra “coletiva” 
confere especificidade ao campo, além de base de sustentação do aporte teórico e 
metodológico que contribuíram para compreensão do conhecimento sobre a d imensão social 
da saúde. Considerando as categorias analíticas e os conceitos como estratégias 
metodológicas das ciências sociais e humanas no campo da saúde, analise as afirmativas a 
seguir: 

 

I 

Uma das principais contribuições das Ciências Sociais no campo da saúde é permitir 

compreender as relações entre conduta, estilo de vida, trabalho, valores culturais e 

sua implicação no processo de saúde-doença-cuidado. 

II 

O papel fundamental das ciências sociais no campo da saúde consiste em 

instrumentalizar conceitualmente políticas inovadoras de saúde, maximizando sua 

eficácia, justificando, assim, projetos ou formas de intervenção em saúde.  

III 

Uma das contribuições das Ciências Sociais no campo da Saúde é problematizar e 

incorporar categorias, como as de sujeito, sofrimento e cuidado, na atenção à saúde 

de pacientes, ou as noções de democratização, participação, sociedade civil e 

controle social das políticas de Estado por parte da população.  

IV 

A principal atribuição das Ciências Sociais em Saúde é identificar e tentar resolver os 

problemas que causam necessidade de saúde, auxiliando a construção de políticas de 

intervenção do Estado sobre os corpos dos sujeitos adoecidos.  
 

Estão corretas as afirmativas:  

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

10. Leia a narrativa a seguir, de autoria da antropóloga Soraya Fleischer, que aborda a temática 

“dor crônica”. 
 

“De repente, sente-se uma dor. Uma dor que nunca antes havia estado ali. A dor passa de 
forma tão inesperada quanto chegou. Vão-se alguns dias. No meio de outra atividade, a dor 
volta. A dor incomoda, o corpo não se se acostuma com a novidade. A dor aument a, se 
espalha, impossibilita a realização de tarefas cotidianas. A dor muda de forma, passa a 
latejar, a pinicar, a coçar. A dor inquieta. Buscam-se explicações para ela. Diferentes 
opiniões são ouvidas, o familiar mais próximo, o amigo confidente, o vizin ho, o colega de 
trabalho, o profissional de saúde, a liderança religiosa, os antepassados, os vindouros. A 
dor é nomeada. Torna-se sinal de algo mais antigo, mais grave e, para espanto de todos, 
mais duradouro. A dor veio para ficar, não há solução para ela. Há apenas paliativos, 
táticas para amenizá-la. Agora, a dor faz parte. Não é mais motivo de susto. Com a dor 
será preciso conviver, senti-la, lembrar-se dela, explicá-la, alojá-la. Para sempre pensar 
sobre ela e tentar imaginar ou inventar alguma outra forma de resolvê-la. Para sempre”  

Fleischer, 2015 [Adaptado]. 
 

Com base na narrativa e, tendo em vista os estudos socioantropológicos  sobre os 
adoecimentos e sofrimentos de longa duração, os aspectos conceituais da experiência com a 
enfermidade crônica que podem ser identificados nesse relato são:  

A) a experiência de enfermidade é compartilhada pelos grupos sociais que convivem com a 
dor crônica, mas é restrita ao universo individual, pois está associada exclusivamente a 
sentimentos e sensações mais pessoais.  

B) a dor tem repercussões tanto para o indivíduo que adoece quanto para o seu grupo social, 
facilitando, assim, a definição de d iagnóstico, a legitimação da dor e a visibilidade do 
adoecimento. 

C) as perdas sentidas como definitivas e impostas pela enfermidade crônica acarretam 
reações de luto específicas e a consequente relação entre ser afetado por uma doença 
crônica e sentir-se um doente crônico. 

D) a enfermidade crônica traz inúmeras repercussões para a vida de quem adoece e causa 
impactos na sociedade, confirmando que a dor é um fenômeno de interface entre a 
biologia e a cultura.  
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Conhecimentos Específicos             11 a 50 
 

 
11. A lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976 dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam 

sujeitos os medicamentos e outros produtos, tendo sido sendo revogada pela lei nº 9.787, de 

10 de fevereiro de 1999. Esta versão da lei dispõe, pela primeira vez, sob re o uso de 

medicamento genérico e sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos, 

além de outras providências. Nos termos dessa lei, ficou estabelecido que  

A) o medicamento de referência é considerado um produto inovador, que deve ser reg istrado 
pelo órgão federal responsável pela Vigilância Sanitária, devendo ser comprovada sua 
eficácia e qualidade no momento do registro, sendo que a segurança é de 
responsabilidade dos estudos de fase IV, pós-comercialização. 

B) medicamentos similares contêm o (s) mesmo (s) princípio (s) ativo (s), concentração, 
forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica do 
medicamento referência, sendo considerado bioequivalente a este. 

C) medicamentos genéricos considerados intercambiáveis com um produto de referência, 
podem ser produzidos após a expiração da proteção patentária ou de outros direitos de 
exclusividade. 

D) a aquisição de o medicamento de referência, no âmbito do SUS terá prioridade sobre a 
aquisição dos demais medicamentos em condições de igualdade de preço.  

 
 
12. A resolução nº 542, de 2011, do Conselho Federal de Farmácia regulamenta a dispensação e 

o controle adequado de antimicrobianos. No âmbito da farmácia comunitária, considere a 

seguinte prescrição em duas vias para tratamento ambulatorial de cistite compli cada: 

Ceftriaxona 1g, 10 frascos-ampolas. Diluir 1g em 4,0 ml de água bidestilada. Aplicar a 

solução obtida por via intramuscular profunda (região glútea), a cada 24 horas. De acordo 

com a resolução vigente, o farmacêutico deve  

A) dispensar o antimicrobiano, mas com retenção da 1ª via da prescrição e devolução da 2ª 
ao paciente. 

B) não dispensar o antimicrobiano, pois trata-se de medicamento de uso hospitalar restrito.  

C) dispensar o antimicrobiano, mas somente o máximo permitido de três frascos -ampolas. 

D) não dispensar o antimicrobiano, pois ultrapassa a quantidade de frascos -ampolas 
permitida. 

 
 
13. As atribuições do farmacêutico na gestão de produtos para a saúde foram definidas pelo 

Conselho Federal de Farmácia, através da resolução nº 549, de 25 de agosto de 2011. De 

acordo com essa resolução, uma dessas atribuições é   

A) acompanhar, quando necessário, na Gestão de Riscos, a utilização dos medicamentos e 
outros produtos para a saúde no período pós-comercialização, notificando os eventos 
adversos e queixas técnicas ao serviço de atendimento ao consumidor de cada empresa 
responsável. 

B) auxiliar a equipe médica na Comissão de Farmácia e Terapêutica, como membro opcional, 
mas recomendável, na inclusão ou exclusão de medicamentos e outros produtos para a 
saúde, através do fornecimento de informações de elevada evidência científica, que 
suportam a tomada de decisões. 

C) produzir, no grupo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS), relatórios e indicadores 
que podem auxiliar os gestores na decisão de inclusão de novas tecnologias. 

D) controlar, no Serviço de Controle de Infecções Hospitalares, o uso de antimicrobianos 
através da exigência da ficha de controle específica desses fármacos, avaliando a 
necessidade de uso dos antimicrobianos para cada condição cl ínica. 
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14. A resolução nº 555, de 2011, do Conselho Federal de Farmácia regulamenta o registro, a 
guarda e o manuseio de informações resultantes da prática da assistência farmacêutica nos 
serviços de saúde. Após avaliação de uma prescrição hospitalar, o farmacêutico detectou 
uma interação medicamentosa clinicamente relevante e informou ao clínico para as 
providencias cabíveis. Considerando essa intervenção farmacêutica, o registro  

A) deve ser armazenado em meio físico ou eletrônico por , no mínimo, cinco anos. 

B) é facultativo, pois houve comunicação verbal com o prescritor responsável.  

C) deve ser feito na ficha de seguimento farmacoterapêutico, evitando -se o prontuário. 

D) é condicionado à ocorrência de desfecho clínico com prejuízo para o paciente.  
 

15. No Brasil, há relatos do início das atividades clínicas do farmacêutico desde 1979, mas 
somente em 2013, o Conselho Federal de Farmácia, através da resolução nº 585, de 29 de 
agosto, regulamentou as atribuições clínicas do farmacêutico. No contexto atual, com o 
farmacêutico inserido nas atividades clínicas, uma de suas atribuições é  

A) realizar intervenções farmacêuticas e emitir parecer quando detectada uma suspeita de 
reação adversa a medicamento, com o objetivo de interromper a utilização deste 
medicamento. 

B) participar do planejamento da farmacoterapia e de sua avaliação, para que o paciente 
utilize o medicamento adequado, na dose, via de administração, posologia e duração 
corretas. 

C) estabelecer uma relação de cuidados que tenha como centro o medicamento, 
desenvolvendo junto com a equipe multiprofissional ações para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde do paciente.  

D) avaliar resultados de exames clínico-laboratoriais dos pacientes para monitorização dos 
medicamentos e, se for o caso, modificar a farmacoterapia ou realizar ajustes na dose, 
posologia ou duração do tratamento.  

 

16. O edital de licitação para a aquisição de medicamentos é um instrumento que deve definir 
claramente o objeto a ser licitado e as exigências necessárias para o seu fornecimento. 
Considerando a resolução nº 578, de 2013, do Conselho Federal de Farmácia, o farmacêutico 
deve, mesmo não compondo a comissão de licitação,     

A) assessorar a elaboração do edital descrevendo os itens e as quantidades. 

B) coordenar o processo licitatório estabelecendo datas e prazos para o certame.  

C) julgar a inscrição dos concorrentes verificando requisitos legais e téc nicos. 

D) adjudicar e homologar o resultado final da licitação dos itens previstos.  
 

17. Os medicamentos de alta vigilância (MAV) estão associados a um elevado percentual de 
eventos adversos graves relacionados à assistência. Durante o processo de dispensação, 
uma das causas relacionadas a erros envolvendo os MAV é a  

A) dupla checagem durante a análise farmacêutica. 

B) ausência de barreiras eletrônicas.  

C) utilização de rótulos diferenciados para esses medicamentos. 

D) unitarização desses produtos. 
 
18. Um médico intensivista prescreveu dobutamina, infusão contínua, na dosagem de 5  

µg/kg/minuto para um paciente de 73 kg. O medicamento é padronizado na apresentação de 
ampola de 20 mL com 250 mg do fármaco. Dessa forma, a quantidade de microgramas de 
dobutamina que deverá correr em 1 hora de infusão é  

A) 21.900.  B) 3.650.  C) 4.380.  D) 12.500. 
 
19. Um paciente internado em uma ala da clínica médica apresenta prescrição de paracetamol 

500 mg, via oral, de 6 em 6 horas. Todavia, a única apresentação padronizada é a solução 
oral de 200 mg/mL, frasco com 10 mL e cada 1 mL do medicamento corresponde a 40 gotas 
do fármaco. Diante dessa situação, a quantidade correspondente para administrar a dose 
diária do paciente conforme a prescrição é 

A) 800 gotas.  B) 400 gotas.  C) 200 gotas.  D) 100 gotas. 
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20. O controle e a prevenção de infecção hospitalar (IH) constituem grande preocupação da 

equipe de saúde, pois as IH correspondem a uma parcela significativa dos eventos adversos 

relacionados à assistência. Em relação à temática exposta, analise as ações a seguir.  
 

I 
Priorizar a padronização de antimicrobianos de última geração com estudos 

estabelecidos pela indústria. 

II Participar das investigações epidemiológicas dos surtos ou suspeitas de surtos . 

III 
Desenvolver atividades de treinamentos e reciclagem de recursos humanos e 

orientação ao paciente. 

IV Elaborar os processos de cuidados em pacientes sob antibioticoterapia.  
 

Das ações apresentadas, são atribuições do farmacêutico , no controle de infecções 
hospitalares, as que estão referidas nos itens  

A) I e III.   B) II e III.  C) I e IV.  D) II e IV. 
 
21. Os efeitos terapêuticos da maioria dos medicamentos ocorrem em decorrência de interações 

entre os princípios ativos destes com macromoléculas presentes no organismo. Essas 

interações desencadeiam alterações bioquímicas e fisiológicas. Além d os efeitos 

terapêuticos, essas interações podem explicar os efeitos indesejáveis promovidos por muitos 

medicamentos. O efeito indesejável de certos medicamentos, relacionados à sensibilidade 

anormal, alterações enzimáticas e hereditárias em alguns indivídu os é denominado 

A) efeito colateral.   C) tolerância. 

B) alergia.    D) idiossincrasia. 
 
22. A notificação espontânea das reações adversas, pelos profissionais de saúde, permite a 

detecção de efeitos adversos mais raros ou específicos em determinadas raças , regiões 

geográficas ou contextos clínicos diversos. Todavia, o que se observa na prática é a 

subnotificação das reações adversas quando apenas esse método é utilizado. Em relação ao 

exposto, analise os fatores a seguir.   
 

I Falta de conhecimento de que existe um programa de farmacovigilância . 

II Alta complexidade do processo. 

III Uso de sistemas informatizados para notificação de reações adversas . 

IV Demora na obtenção de ficha de coleta de dados.  
 

Dos fatores listados, aqueles que inibem a notificação espontânea entre profissionais sobre 
as reações adversas a medicamentos estão presentes nos itens  

A) I e IV.   C) I e III.  

B) II e IV.  D) II e III. 
 

23. Em algumas situações clínicas de maior gravidade, a única forma de alimentar o paciente é 

por meio da corrente sanguínea. Na alimentação por via endovenosa ou parenteral, várias 

preparações são utilizadas e os eletrólitos podem ser adicionados para atende r necessidades 

específicas. A correta correlação entre a prescrição da nutrição parenteral e o respectivo 

quadro clínico é  

A) soluções com quantidade moderada de líquidos em pacientes com insuficiência cardíaca 
ou renal. 

B) soluções com concentrações de glicose entre 50 a 70% em pacientes com insuficiência 
pancreática. 

C) emulsão lipídica com predominância de proteínas em pacientes com insuficiência renal 
não dialítica. 

D) emulsão lipídica com predomínio de calorias não proteicas em pacientes com insuficiê ncia 
respiratória. 
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24. Os saneantes são preparações destinadas à higienização, desinfecção ou desinfestação em 
ambientes coletivos ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento de água. Esses 
produtos devem ser devidamente registrados ou notificados na Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) com base em critérios de avaliação e gerenciamento de riscos. 
Os dois critérios de avaliação utilizados pela Anvisa para registro de novos saneantes são  

A) frequência de exposição e presença de coliformes. 

B) ocorrência de eventos adversos ou queixas técnicas anteriores e custo.  

C) toxicidade das substâncias e condições de uso.  

D) finalidade de uso dos produtos e grau de pureza.  
 
25. A gestão de riscos assistenciais é um sistema capaz de iden tificar, investigar, analisar e 

corrigir inadequações, a fim de minimizar ou eliminar riscos aos pacientes. Há dois tipos de 
estratégias de gerenciamento de riscos: a reativa e a proativa. Na estratégia reativa, as 
ações a serem tomadas são definidas quando ocorre um incidente. Por outro lado, a 
estratégia proativa favorece a análise de riscos antes do processo ser iniciado. Nesse 
sentido, a metodologia utilizada em uma análise de risco proativa é denominada  

A) Análise de causa raiz (ACR). 

B) Análise do Diagrama de Ishikawa. 

C) Análise de Modos e Efeitos de Falhas (FMEA).  

D) Análise de notificações de eventos adversos.  
 
26. A estabilidade de um medicamento é uma propriedade importante que deve ser mantida 

durante o processo de armazenamento considerando o prazo de validade do produto. Quando 
as propriedades de dissolução e de uniformidade de um medicamento são alteradas, alt era-
se a estabilidade  

A) toxicológica.   C) físico-química.  

B) química.   D) microbiológica. 
 
27. Para a distribuição de medicamentos em âmbito hospitalar é necessário estabelecer um 

sistema que propicie o atendimento adequado e contínuo dos pacientes in ternados. Um 
sistema caracterizado pela dispensação de medicamentos por paciente, por um período de 24 
horas, por meio da cópia da prescrição médica é caracterizado como  

A) sistema de distribuição descentralizado indireto.  

B) sistema de distribuição unitário indireto. 

C) sistema de distribuição personalizado direto.  

D) sistema de distribuição individualizado direto.  
 

28. Em um hospital geral, um médico prescreve Omeprazol 40 mg para um determinado paciente. 

Entretanto, o farmacêutico da unidade, assim que recebe a cópia da prescrição, informa que 

o medicamento encontra-se com saldo indisponível, devido a um recolhimento determinado 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O farmacêutico ainda informa que a farmácia 

dispõe de Pantoprazol 40 mg. Nesse caso, o farmacêutico ofereceu uma 

A) alternativa farmacêutica.   C) substituição farmacêutica. 

B) alternativa terapêutica.   D) substituição terapêutica. 
 
29. Um serviço de farmácia de um hospital local traçou como objetivo para aumentar a segurança 

do paciente a modernização do seu sistema de distribuição. Para isso, solicitou a aquisição 

de uma máquina unitarizadora de medicamentos, orçada em 90.000 reais. A fim de adquirir 

esse equipamento, a modalidade licitatória pela qual o gestor deverá optar é a  

A) concorrência.    C) tomada de preços. 

B) convite.    D) dispensa. 
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30. O descarte adequado de produtos hospitalares devido à expiração do prazo de validade ou 

deterioração é uma preocupação do serviço de farmácia hospitalar. Um dos cuidados 

recomendados para o descarte seguro de medicamentos é   

A) o lançamento em sistemas de tratamento de esgoto.  

B) a guarda dos produtos vencidos em recipientes , por até cinco anos. 

C) a incineração dos produtos em altas temperaturas (900ºC).  

D) o descarte em aterros sanitários regularizados pelo município. 
 
31 Erros de medicação são eventos evitáveis que podem, de fato ou potencialmente, causar dano 

ao paciente. Conforme essa definição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a situação 

que configura um erro de medicação é 

A) troca de um medicamento por outro durante a dispensação, percebida e corrigida a te mpo 
pelo farmacêutico no momento da conferência.  

B) ocorrência de reações infusionais durante a administração da anfotericina B.  

C) episódio de queda por hipotensão postural pelo uso da furosemida.  

D) hipoglicemia por administração de insulina regular prescrita conforme resultado do exame 
de glicemia capilar de paciente em dieta zero. 

 
32. A Síndrome do Homem Vermelho (SHV) é uma reação adversa caracterizada por prurido e 

eritema de face, pescoço e dorso, que surge em decorrência da infusão rápida de 

medicamento. Menos frequentemente, pode ocorrer hipotensão e angioedema. O 

medicamento relacionado à ocorrência de SHV é a  

A) Haloperidol.    C) Vancomicina. 

B) Gentamicina.    D) Metamizol. 
 
33. Um paciente em tratamento ambulatorial para esquizofrenia faz uso de olanzapina 5 mg ao 

dia, há dois anos. Por causa de uma desconforto intestinal após a ingestão de um certo 

alimento, relatou náuseas e a utilização de metoclopramida para alívio dos sintomas. Após o 

uso concomitante destes medicamentos, o paciente apresentou febre, confusão, rigi dez 

muscular e aumento da transpiração, tendo a família procurado o pronto -socorro mais 

próximo para atendimento. A interação entre estes dois medicamentos pode resultar em um 

conjunto de reações adversas, conhecidas como 

A) Síndrome Serotoninérgica. 

B) Síndrome Neuroléptica Maligna. 

C) Síndrome de Stevens - Johnson. 

D) Síndrome da Hipertermia Maligna. 
 
34. Alguns fármacos podem ter uma menor taxa de ligação a proteínas plasmáticas (LPP) , devido 

à competição com outros fármacos pelo mesmo sítio de ligação. Um exemplo desse tipo de 

interação medicamentosa é o aumento da fração livre da glibenclamida devido a mais efetiva 

taxa de LPP pelo ácido acetilsalicílico. Essa interação medicamentosa entre a glibenclamida 

e o ácido acetilsalicílico pode ocasionar  

A) tromboembolismo.    C) hemorragia. 

B) hiperglicemia.     D) hipoglicemia. 
 
35. A associação entre duas substâncias em uma mesma forma farmacêutica é comum e é usada 

para diversas finalidades. A associação que resulta em inibição enzimática que impede um 

dos medicamentos de ser inativado é  

A) Quinupristina+Dalfopristina.   C) Neomicina+Bacitracina. 

B) Paracetamol+Cafeína.   D) Imipenem+Cilastatina. 
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36. Do ponto de vista farmacodinâmico, os antimicrobianos podem ser classificados em tempo -

dependentes e dose-dependentes. Os antimicrobianos tempo-dependentes são aqueles cuja 

ação relaciona-se ao tempo de exposição das bactérias à concentração inibitória mínima, de 

modo que o aumento da concentração não implica em maior efetividade. Em contraposição, 

os antimicrobianos dose-dependentes exibem propriedades de destruição de bactérias em 

função da concentração, de modo que quanto maior a concentração do fármaco, mais rápida 

a erradicação do patógeno. Os antimicrobianos tempo e dose dependentes são, 

respectivamente, 

A) Ciprofloxacino e Tetraciclina. 

B) Gentamicina e Azitromicina. 

C) Penicilina e Amicacina. 

D) Ceftazidima e Imipinem. 
 
37. O processo de eliminação de fármacos ocorre principalmente nos rins e fígado. A eliminação 

da maioria dos medicamentos é diretamente proporcional à concentração sérica, conhecida 

como eliminação de primeira ordem. Porém, para alguns medicamentos, como a fenitoína, a 

depuração é descrita como dose-dependente, a qual caracteriza-se por limitação na 

capacidade de eliminação, prolongamento do tempo de meia vida e aumento do risco de 

toxicidade. Esses efeitos se devem 

A) à capacidade reduzida dos rins de eliminar a fenitoína, devido à saturação do processo de 
filtração glomerular. 

B) à capacidade máxima do fígado de metabolizar a fenitoína por mecanismos oxidativos, via 
CYP2C9 e CYP2C19. 

C) à elevada ligação da fenitoína às proteínas plasmáticas, que reduz a fração livre do 
fármaco e impede seu metabolismo e eliminação.  

D) à absorção errática da fenitoína, que depende da formulação, tornando imprevisível seu 
nível plasmático e sua metabolização e eliminação.  

 
38. O perfil farmacocinético dos medicamentos sofre influência direta da via de administração. 

Em relação às diferentes vias e repercussões farmacocinéticas, observa-se que 

A) a via cutânea é cômoda e de baixo custo e também apresenta elevada biodisponibilidade.  

B) a via sublingual permite rápida absorção, assim como a pulmonar, mas a excreção renal é 
diminuída. 

C) a via intravenosa é a que permite maior taxa de absorção e também menor desconforto 
gastrointestinal. 

D) a via retal tem menor metabolização de 1ª passagem quando comparada à oral, mas sua 
absorção é errática. 

 
39. O envelhecimento provoca um declínio linear da capacidade funcional dos principais sistemas 

orgânicos do corpo humano, que podem influenciar diretamente as funções relacionadas à 

farmacocinética de medicamentos. Pode ocorrer modificação da absorção, dimin uição da 

albumina sérica, alteração do fluxo sanguíneo hepático, redução na depuração de creatinina, 

dentre outras alterações. Além disso, são comuns alterações nas características ou no 

número de receptores, modificando a farmacodinâmica de alguns medicam entos. Conhecer 

esses fatores é ponto determinante para o uso racional de medicamentos em idosos. São 

considerados medicamentos potencialmente inapropriados para idosos, segundo os critérios 

de Beers – Fick, aqueles cujo risco de reação adversa é superior aos benefícios, devendo-se, 

portanto, evitar na prescrição para pessoas idosas. Um desses medicamentos é  

A) Diazepam. 

B) Caverdilol. 

C) Metformina. 

D) Prednisona. 
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40. O analgésico opióide fentanil apresenta elevada lipofilia , significativo metabolismo hepático e 

excreção renal e fecal. Quando administrado em adultos, apresenta volume de distribuição 

(Vd) de 4,0 L/Kg; tempo de meia vida (T½) de 4 h e taxa de ligação a proteínas plasmáticas 

entre 80 a 85%. O uso de fentanil em terapia intensiva neonatal é frequente para o 

tratamento da dor. Os neonatos apresentam uma maior proporção de água corporal, menor 

percentual de gordura, menor concentração de proteínas plasmáticas, metabolismo hepático 

deficiente e excreção renal diminuída. Os parâmetros farmacocinéticos do fentanil nos 

neonatos, quando comparados aos dos adultos , apresentam 

A) maior Vd, maior T½ e menor taxa de ligação às proteínas plasmáticas. 

B) menor Vd, menor T½ e aumento da concentração no sistema nervoso.  

C) maior Vd, menor T½ e aumento da taxa de excreção fecal.  

D) menor Vd, maior T½ e menor proporção de fármaco biodisponível.  
 
41. A insuficiência cardíaca é caracterizada por débito cardíaco  capaz de prejudicar o suprimento 

sanguíneo necessário aos tecidos. Em sua terapia, são utilizados medicamentos que tanto 

atuam diretamente sobre a contratilidade cardíaca (Ex.: digitálicos), quanto aqueles que têm 

alvos não-cardíacos (Ex.: inibidores da enzima conversora de angiotensina). Sobre a 

farmacoterapia da insuficiência cardíaca, analise afirmativas a seguir:  
 

I 

Diuréticos antagonistas da aldosterona, como a espironolactona, além de reduzir em 

a pressão venosa e a pré-carga ventricular, reduzem a morbidade e mortalidade em 

pacientes com insuficiência cardíaca grave, já que a aldosterona pode causar fibrose 

miocárdica e vascular. 

II 

A digoxina, devido ao seu efeito inotrópico positivo persistente e baixa toxicidade, é 

considerada o medicamento de primeira escolha para o tratamento da insuficiência 

cardíaca crônica. 

III 

Os bloqueadores dos adrenoreceptores α, como a prazosina e doxazosina são muito 

importantes no tratamento da insuficiência cardíaca aguda, por reduzir em a pós-

carga através do bloqueio seletivo dos receptores α1 nas arteríolas e vênu las. 

IV 

Os beta-bloqueadores como bisoprolol, carvedilol ou metoprolol , apesar de poderem 

precipitar uma descompensação aguda, mostram redução da mortalidade, devido à 

redução dos efeitos deletérios das catecolaminas sobre o miocárdio, como a 

apoptose. 
 

Dentre as afirmativas, estão corretas 

A) II e III. 

B) II e IV. 

C) I e III. 

D) I e IV. 
 
42. Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), o evento adverso a medicamento é qualquer 

ocorrência médica indesejável que afete um paciente usuário de determinado fármaco e que 

não necessariamente relação causal estabelecida com esse tratamento. Considere um 

paciente ao qual foi prescrita uma dose de propranolol superior à preconizada na literatura , 

resultando em um quadro severo de hipotensão. Essa manifestação apresentada pelo 

paciente 

A) entende-se como idiossincrasia, pois provem de predisposição individual.  

B) caracteriza-se como reação adversa decorrente da alta dose prescrita.  

C) trata-se de uma queixa técnica associada à inadequação da dose do medicamento.  

D) classifica-se como evento adverso, pois deriva de um erro de prescrição.  
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43. O Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (Hórus) foi desenvolvido para a 

gestão dos medicamentos e insumos dos componentes da assistência farmacêutica e do 

Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. Apresenta diversas particularidades que tornam o 

sistema único, dentre elas, ser desenvolvido em plataforma web, estar integrado ao cadastro 

nacional de usuários e ao cadastro nacional dos estabelecimentos de saúde e par ametrizado 

de acordo com os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas. Um dos benefícios do uso do 

sistema Hórus para o gestor municipal  é 

A) o aprimoramento e a implementação das atividades de assistência farmacêutica  bem como 
sua integração sistêmica às ações e aos serviços de saúde, visando a qualificação.  

B) a visualização do estoque de estabelecimentos de saúde que gerenciam medicamentos e 
insumos e a rastreabilidade dos produtos dispensados.  

C) a estruturação física dos serviços farmacêuticos, a promoção de educação permanente e a 
capacitação dos profissionais.  

D) a elaboração de propostas de inserção da assistência farmacêutica nas práticas clínicas e 
demais programas de saúde. 

 

44. O Componente Básico da Assistência Farmacêutica destina-se à aquisição de medicamentos 

e insumos no âmbito da atenção básica em saúde. Os itens compõem o elenco de referência 

nacional para o tratamento dos agravos mais comuns ou programas de saúde específicos. 

Considerando itens do componente básico, é de responsabilidade exclusiva da União a 

aquisição de 

A) insulinas NPH 100 UI/mL e regular 100 UI/mL.  

B) tiras reagentes para glicemia capilar e seringas com agulhas acopladas.  

C) sulfato ferroso 40 mg e ácido fólico 0,2 mg/mL.  

D) tuberculostáticos e medicamentos para tratamento da leishmaniose.  
 

45. Em 2004, foi aprovada a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF) como parte 

integrante da Política Nacional de Saúde, através da resolução nº 338, de 6 de maio. Sobre 

os eixos estratégicos da PNAF, analise afirmativas a seguir:  
 

I 
Centralização das ações voltadas para a manutenção dos serviços de assistência 

farmacêutica na gestão federal.  

II 
Utilização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais como uma ferramenta 

para racionalizar as ações no contexto da assistência farmacêutica.  

III 
Construção de uma Política de Vigilância Sanitária que garanta à população a 

utilização de produtos seguros, eficazes e de boa qualidade. 

IV 

Desenvolvimento de inovações tecnológicas que atendam aos interesses do 

mercado farmacêutico internacional, por meio de uma parceria entre o Ministério da 

Ciência e Tecnologia e os melhores centros de pesquisa americanos.  
 

Estão corretas as afirmativas  

A) III e IV.  B) II e III.  C) I e II.  D) I e IV. 
 
46. O método Pharmacoterapy Workup é uma derivação da metodologia de seguimento 

farmacoterapêutico proposta por Strand, Morley e Cipolle em 1988. Esse método apresenta o 

termo PRM (problema relacionado a medicamento) para definir um evento indesejável 

experimentado pelo paciente que envolve, ou suspeita-se que envolva, a farmacoterapia e 

que, real ou potencialmente, interfere no resultado de saúde desejado. Considere um 

paciente portador de diabetes melitus tipo 1 , utilizando glibenclamida 5 mg duas vezes ao dia 

e apresentando severa hipoglicemia. O evento de hipoglicemia apresentado pelo paciente 

decorre de um PRM do tipo 

A) Indicação.    C) Segurança. 

B) Efetividade.    D) Adesão. 
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47. O Terceiro Consenso de Granada, de 2009, define Resultados Negativos associados à 

Medicação (RNM) como: 

“Os RNM são problemas de saúde, alterações não desejadas no estado de saúde do doente 
atribuíveis ao uso (ou desuso) dos medicamentos.”  

Este consenso classifica os RNM em seis categorias, de acordo com a necessidade, 
efetividade e segurança. 

“M. G. S. O, 27 anos, gestante com 30 semanas e 4 dias, já em uso de sulfato ferroso 40 mg 
via oral de 8/8 horas, hemoglobina de 9,2 g/dL, apresentou picos hipertensivos de 150 / 100 
mmHg e queixou-se de cefaleia, distúrbios visuais e dor abdominal. Ao procurar o posto de 
saúde em que realizava o pré-natal, foi diagnosticada como Pré-eclâmpsia, sendo indicado o 
uso de metildopa 500 mg via oral de 8/8 horas. Sete dias após a utilização dos 
medicamentos, a paciente retornou ao hospital com o mesmo quadro, apresentando pressão 
arterial de 150 / 90 mmHg. Foi encaminhada ao farmacêutico da unidade para avaliação da 
farmacoteropia, sendo detectado um RNM. Após ajuste no horário de administração dos 
medicamentos, a paciente retornou a unidade de saúde com a pressão arterial controlada”.  

O RNM detectado pelo farmacêutico é classificado, de acordo com o Terceiro Consenso de 
Granada, como 

A) problema de saúde associado à falta de acesso, por parte do paciente, de um 
medicamento do qual necessita. 

B) problema de saúde associado a uma inefetividade não quantitativa do medicamento.  

C) problema de saúde associado a uma inefetividade quantitativa do medicamento.  

D) problema de saúde associado a uma insegurança quantitativa do  medicamento. 
 
48. As interações medicamentosas são responsáveis por uma parcela significativa dos Eventos 

Adversos a Medicamentos detectados nos serviços de saúde. Um tipo de interação 

medicamentosa e o consequente evento adverso são representados, respectivamente, por  

A) Ondasentrona + metoclopramida; hemorragia gastrointestinal.  

B) Escopolamina + morfina; constipação.  

C) Diclofenaco + amitriptilina; sedação.  

D) Varfarina + cálcio; coagulação intravascular.  
 
49. O método SOAP (Subjetivo, Objetivo, Avaliação e Plano) é uma técnica de seguimento 

farmacoterapêutico que objetiva melhorar a qualidade e continuidade dos serviços clínicos. 

Em relação às etapas desse método, considere as afirmativas a seguir: 
 

I 

A primeira etapa (Subjetivo) consiste na coleta de informações obtidas  do usuário, 

do cuidador ou do histórico do prontuário. São as informações que devem ser 

consideradas prioritariamente na avaliação.  

II 

A etapa Objetivo consiste na coleta de informações como sinais vitais, resultados de 

exames, achados de exames laboratoriais e teste físico, não podendo contar com 

observações feitas pelo avaliador.  

III 

Na etapa de avaliação, baseado nas informações objetivas e subjetivas coletadas, o 

farmacêutico avalia a farmacoterapia para desenvolver raciocínio clínico e const ruir 

um “diagnóstico” preliminar.  

IV 

A etapa de Plano consiste em um acordo para a resolução dos problemas e 

monitorização dos resultados, permitindo prever os ganhos do paciente e , dessa 

forma, estabelecer um prognóstico.  
 

Em relação às fases do SOAP, estão corretas as afirmativas  

A) III e IV. 

B) II e III. 

D) I e II.  

C) I e IV. 
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50. A Resolução nº 585, do Conselho Federal de Farmácia (CFF), de 29 de Agosto de 2013, 

regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico. Considerando essa resolução, o 

farmacêutico deve  

A) solicitar exames laboratoriais com a finalidade de monitorar os resultados da 
farmacoterapia. 

B) realizar a consulta em consultório farmacêutico ou através de meio remoto como telefone 
e correio eletrônico. 

C) investigar potenciais doenças e solicitar ao médico especialista a confirmação do 
diagnóstico. 

D) prescrever medicamentos de uso contínuo em situações excepcionais e acompanhar a 
adesão ao tratamento. 

 
 


