PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM
SAÚDE INTENSIVA
FARMÁCIA
GABARITO:
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 beneciários 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 - Antígeno A, Antígeno B e nenhum Anticorpo
22 - Concentrado de Hemácias (CH)
23 - Pode negar a realização de atos farmacêuticos, mesmo que autorizados por lei,
contrários aos ditames da ciência e da técnica, comunicando o fato, quando for o caso,
ao usuário, a outros profissionais envolvidos ou ao respectivo Conselho Regional de
Farmácia.
24 - Fisiologia do paciente (idade, sexo, doenças de base) (fase pré-analítica).
25 - Flutuação em salina saturada
26 - hipocalemia.
27 - Esse regulamento confere ao farmacêutico a competência para realizar todas as
operações inerentes ao desenvolvimento, preparação, avaliação farmacêutica,
manipulação, controle de qualidade, conservação e transporte da NP.
28 - Estão corretas as assertivas II e III.
29 - A curva ABC é um método de classicação 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.
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30 - 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.
31 – antes do início da manipulação, devem ser verificadas as condições de limpeza de
equipamentos e superfícies, bem como seus registros. Uma vez que o fluxo laminar seja
desligado, ao religar, deve ser realizada limpeza e imediatamente iniciado o processo
de manipulação. E, após o término do trabalho os equipamentos devem ser limpos e
desinfectados.
32 - Manipulação dos medicamentos na forma de dosadores orais sempre que possível
o fracionamento de doses em locais adequados.
33 - I, III e V
34 - Exigir dos profissionais da saúde o cumprimento da legislação sanitária vigente, em
especial quanto à legibilidade da prescrição.
35 - I, III e IV, apenas.
36 - Analisar a prescrição de medicamentos quanto aos aspectos legais e técnicos,
alterando-as sempre que necessário.
37 - tamanho, cor e concentração de hemoglobina
38 - Desvio à esquerda é o aparecimento de eritrócitos jovens no sangue periférico,
devido a uma maior produção pela medula-óssea.
39 - II, III e V
40 - I e III
41 - VLDL=33,2, LDL=185,8, Castelli I=7,08 e Castelli II=5,16
42 - Diminuição da excreção renal e/ou aumento da síntese das purinas.
43 - hemocaterese e metabolismo de substâncias
44 - Inibição da enzima HMG CoA redutase hepática
45 – AAS
46 – Omeprazol
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47 – Imipenem
48 - Vancomicina
49 – Gentamicina
50 - Metronidazol
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