PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM
SAÚDE NEONATAL
FARMÁCIA

01 -um ir e vir de altos e baixos que requer alegria perene e coragem.
02 - promove o desenvolvimento social e contribui para aumentar o capital social.
03 - os usuários de serviços de empresas de tecnologia são beneficiários diretos dos
trabalhos desenvolvidos pelos caçadores de falhas contratados e premiados pelas
empresas.
04 - As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da
I.
05 - I, II e III.
06 - Asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
07 - I e II, apenas.
08 - A expectativa de que todo escritor acadêmico reconheça a anterioridade criativa de
suas fontes é rompida na prática do plágio.
09 - A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
10 - II e III, apenas.
11 - V, F, V, F
12 - a promoção relaciona-se fortemente aos determinantes gerais e sociais do processo
saúde-doença e ao “empoderamento” coletivo, enquanto a prevenção de doenças
relaciona-se mais com a prevenção de patologias específicas.
13 – Anulada
14 - garantir um financiamento estável, com responsabilidades definidas das três
esferas de governo.
15 - 1, 1, 2, 2, 1
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16 - reconhecer o consolidado das famílias adscritas, quando são levantados seus
dados familiares e pessoais.
17 - Construção de uma rede poliárquica (não vertical) em que a Atenção Primária à
Saúde (APS) é o centro comunicador e porta de entrada.
18 - O princípio da UNIVERSALIDADE considera a saúde como um “direito de todos e
dever do Estado” colocando-a como um direito fundamental de todo e qualquer cidadão,
sendo considerada até mesmo cláusula pétrea, ou seja, não pode ser retirada da
Constituição em nenhuma hipótese, por constituir um direito e garantia individual.
19 - a continuidade da relação clínica, com construção de vínculo e responsabilização
entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente.
20 - O predomínio relativo de condições crônicas e seus fatores de risco, seguido de
doenças infecto-parasitárias, desnutrição e causas materno infantis e de causas
externas, principalmente violências.
21-O preparo de doses unitárias e a unitarização de doses de medicamentos, desde
que preservadas suas características de qualidade e rastreabilidade, é permitido
exclusivamente às farmácias de atendimento privativo de unidade hospitalar ou
qualquer equivalente de assistência médica.
22- Na manipulação de antineoplásicos e citostáticos, deve ser implantado um plano de
gerenciamento de resíduos (PGRSS) atendendo aos requisitos da legislação vigente
para o descarte adequado e seguro das sobras de manipulação e administração de
medicamentos e descarte de excreções dos pacientes.
23- A Terapia Antineoplásica (TA) deve abranger, obrigatoriamente, as seguintes
etapas:Observação clínica e prescrição médica; Preparação: avaliação da prescrição,
manipulação,controle de qualidade e conservação; Transporte; Administração;
Descarte. Documentação e registros que garantam rastreabilidade em todas as etapas
do processo.
24- Ceftriaxona.
25-Bradicardia e depressão respiratória.
26-Sulfonamidas podem deslocar a varfarina de seu sítio de ligação à albumina
aumentando o efeito anticoagulante do fármaco.
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27- São necessárias áreas físicas distintas dentro do CAF para o armazenamento dos
medicamentos de controle especial, os medicamentos potencialmente perigosos, os
medicamentos higroscópicos, os termolábeis e os imunobiológicos.
28- Dose unitária.
29 -A CFT é uma comissão assessora a diretoria clínica, na elaboração de diretrizes
para seleção, padronização e uso de medicamentos dentro de instituições da saúde.
30 -A expressão facial tem sido descrita como um dos principais indicadores
comportamentais da presença da dor no recém-nascido.
31 - I e III.
32 - I,II e III.
33 - para pacientes com íleo paralítico.
34 - A curva ABC é um método de classificação de informações, para que se separem
os itens de menor importância ou impacto, os quais são normalmente em maior número,
para se estabelecer formas de gestão apropriada à importância de cada medicamento
em relação ao valor total dos estoques.
35 - controle rígido e estoque de segurança pequeno.
36 - em geral os desfechos clínicos para os estudos de minimização de custos derivam
de estudos clínicos (preferencialmente controlados, randomizados e duplo-cegos),
estudos de coorte ou estudos observacionais.
37 -Sua ação central faz-se através da facilitação inibitória do ácido gama- aminobutírico
(GABA) que faz parte do maior sistema inibitório do sistema nervoso central.
38 - 25.
39 - 16 horas e 36 minutos
40 - 1,5 mL
41 -2 frascos (5,75mL)
42 - 4 horas e 35 minutos.
43 -66,6 gotas/min.
44 - 3,4,5,2,1
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45 -Ácido ascórbico, vitamina A e complexo B.
46 - confere ao farmacêutico a competência para realizar todas as operações inerentes
ao desenvolvimento, preparação, avaliação farmacêutica, manipulação, controle de
qualidade, conservação e transporte da TNP.
47 -Todas estão corretas.
48 -O balanço nitrogenado.
49 - tanto a nutrição parenteral como a quimioterapia antineoplásica podem ser
preparadas por farmácias terceiras habilitadas pelos órgãos sanitários competentes.
50 - I e III
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