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INSTRUÇÕES 
 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 
confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 40 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, 
sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas 
perguntas aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao 
seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado 
de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição 
das respostas para o cartão-resposta. 

9. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre os candidatos, tampouco o 
uso de livros e apontamentos e o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de 
comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como agendas, relógios com calculadoras, 
relógios digitais, telefones celulares, tablets e microcomputadores portáteis ou similares, devendo 
ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no saco plástico. São vedados também o 
porte e/ou uso de armas, óculos ou de quaisquer acessórios de chapelaria, tais como boné, 
chapéu, gorro ou protetores auriculares. Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o 
candidato será excluído do concurso. 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 
O texto abaixo é referência para as questões 01 a 04. 
 

O que a vitória de Donald Trump pode ensinar à esquerda global 
 

Após as eleições municipais, velhos clichês voltaram à tona, como que o povo brasileiro não sabe votar porque é ignorante e 
manipulado. A coisa fica mais complexa quando vemos que essa fórmula, em tese, não se aplicaria para o eleitorado do país mais rico 
do mundo que votou em Donald Trump, nem para a classe trabalhadora britânica, que virou pró-Brexit. 

Tal como no início do século XX, a onda conservadora é uma reação global às diversas insurgências de massas por mudanças 
radicais que caracterizaram o século XXI. 

O quadro piora quando pensamos que as esquerdas e o campo progressista de um modo geral estão muito mais fragmentados 
hoje, em comparação com a onda fascista do século passado. 

O cenário do século XXI, portanto, não é uma cópia do século XX. Da China ao Brasil, passando pelas potências do norte global, 
o neoliberalismo atual se caracteriza justamente pelo esvaziamento da vontade política e democrática em meio ao pleno desmonte da 
classe trabalhadora. 

O capitalismo se transformou e atua agora de forma muito mais molecular e inteligente do que no passado. O resultado disso é 
que a subjetividade política é substituída pelo niilismo político e a aversão à política institucional. 

Essa revolução subjetiva, em curso no mundo todo, é o que precisamos entender, pois ela esvazia o senso de coletivo e aniquila 
a identidade de classe trabalhadora. […] 

 

(<http://www.cartacapital.com.br/internacional/o-que-a-vitoria-de-donald-trump-pode-ensinar-a-esquerda-global>. Acessado em 10/01/2017.) 

 

 
01 - No texto, o autor afirma que: 
 

a) o brasileiro não sabe votar, mas os americanos e os ingleses, sim. 
b) a esquerda e o campo progressista estão cada vez mais sólidos na política atual.  
c) após uma onda fascista sempre vem uma onda conservadora. 
►d) os resultados das três votações citadas estão relacionados às insurgências de massas por mudanças radicais, características 

do século XXI. 
e) o século XXI tem conseguido fortalecer a classe trabalhadora mais que no passado. 

 

 
02 - Com base no texto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) Os votos mais conservadores, em diversas partes do mundo, podem ser considerados uma reação global às diversas 
mudanças políticas, sociais e econômicas que caracterizam o século XXI. 

(   ) O cenário atual conservador é similar ao do início do século XX, com a esquerda e o campo progressista mitigando 
essa reação, como o fascismo no século passado. 

(   ) A fragmentação da esquerda e do campo progressista leva a essa reação conservadora, segundo o autor. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.  
 

a) F – F – V. 
►b) V – F – V. 
c) F – V – F. 
d) F – V – V. 
e) V – F – F. 

 

 
03 - No trecho “é uma reação global às diversas insurgências de massas por mudanças radicais”, o vocábulo insurgências 

poderia ser substituído por: 
 

►a) revoltas. 
b) surgimentos. 
c) aglomerações. 
d) reuniões. 
e) exigências. 

 

 
04 - Sobre o gênero textual, é correto afirmar que se trata de um texto: 
 

►a) argumentativo, o que se evidencia pela presença da opinião autoral e pelo uso da primeira pessoa do plural. 
b) dissertativo, por apresentar diversas opiniões sobre o assunto em um amplo panorama. 
c) informativo, caracterizado apenas por informações dadas pelo autor, sem nenhum posicionamento a respeito do tema. 
d) narrativo, marcado pela presença de um protagonista e de um narrador que conta a sua história. 
e) descritivo, marcado pela descrição das características dos efeitos da eleição de Trump. 
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05 - O texto a seguir, adaptado da Folha de S. Paulo, relata a mudança ocorrida na vinheta da Globeleza veiculada pela TV 
Globo. Numere os parágrafos de forma a organizá-los numa progressão textual coerente e lógica. 

 

(   ) Outra novidade da vinheta foi a inserção de outros personagens, homens e mulheres, que também dançam e tocam 
instrumentos. 

(   ) Após anos de polêmica em torno da objetificação da mulher e reforço de estereótipos de gênero e raça, a Globo 
resolveu vestir a Globeleza. Na vinheta do Carnaval de 2017, lançada nesta segunda-feira (9), Érika Moura aparece 
com vários “looks” típicos da festa nas diferentes regiões brasileiras. 

(   ) Com essas novidades, a mudança tem sido elogiada nas redes sociais. Grupos de ativistas dos direitos negros e 
feministas estão comemorando o avanço. 

(   ) Acompanhada de um mestre-sala, ela roda o vestidão de porta-bandeira, em outro momento dança axé a bordo de 
um top colorido e se arrisca até no frevo e no bumba-meu-boi. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta, de cima para baixo.  
 

a) 1 – 3 – 4 – 2. 
b) 3 – 1 – 2 – 4. 
c) 1 – 4 – 2 – 3. 
d) 2 – 3 – 1 – 4. 
►e) 3 – 1 – 4 – 2. 
 

06 - Considere as seguintes sentenças, retiradas do fragmento de texto da questão 05: 
 

Com essas novidades, a mudança tem sido elogiada nas redes sociais. 
Grupos de ativistas dos direitos negros e feministas estão comemorando o avanço. 

 

Se elas fossem reescritas numa sentença só, seriam unidas por: 
 

a) que 
b) mas 
►c) e 
d) conforme 
e) ainda que 

 
O texto a seguir é referência para as questões 07 a 10. 
 

Pavoroso, sim! Acidente, não! 

Vanessa Grazziotin 
Lamento profundamente escrever sobre meu querido Amazonas tratando de algo tão doloroso. 1 

Não do “acidente”, mas do massacre bárbaro, pavoroso, que sucedeu a festa de Réveillon e que já vitimou quase 70 detentos em 2 

Manaus (AM). Fato agravado com a chacina de outros 33 em Boa Vista (RR), ocorrida no dia de Reis. 3 

A chacina ocorreu por absoluto descaso do governo com o sistema prisional e é de sua inteira responsabilidade, a qual não pode 4 

ser terceirizada ou privatizada. 5 

Se há o controle das penitenciárias pelas facções criminosas é porque há promiscuidade do governo e certa licenciosidade do 6 

conjunto das autoridades, o que explica as “celas de luxo”, festas, entrada de armas, drogas e fugas. 7 

No Amazonas, há ineficiência da empresa privada que opera os presídios. Há sobrepreço do contrato (triplo da média nacional), 8 

que já consumiu, de 2010 a 2016, R$ 1,1 bilhão do dinheiro público, parte dos quais irrigaram campanhas do governador e seus aliados. 9 

Gravações no processo eleitoral de 2014 revelaram que o major da PM Carliomar Brandão, então subsecretário de Justiça e 10 

Direitos Humanos, celebrou um acordo com Zé Roberto (chefe da FDN). Houve compromisso com regalias para a facção em troca de 11 

100 mil votos à reeleição do governador José Melo (PROS). O processo tramita no TSE, até hoje sem julgamento. 12 

A solução é complexa e exige a superação de problemas objetivos e subjetivos. Exige diálogo e ações permanentes dos Poderes. 13 

Criar mecanismos de penas alternativas e fazer os detentos trabalharem para evitar a superlotação dos presídios e gerar recursos para 14 

fazer frente às despesas. 15 

Nesse caso, o congelamento dos gastos públicos por 20 anos certamente não ajudará na solução. É necessário combater a 16 

corrupção permanentemente. 17 

Subjetivamente é preciso superar a cultura da banalização do massacre contra pobres e da simplificação vulgar dessa selvageria, 18 

expressas nas desastrosas declarações do governador Melo e do presidente Temer (PMDB), bem como na escalada crescente de 19 

desumanização e intolerância da sociedade, cuja síntese é a apologia de que “bandido bom é bandido morto”. 20 

De fato, é difícil para as pessoas aceitarem que se gaste tanto dinheiro para manter um sistema prisional caótico quando há 21 

carência de recursos para tantas outras áreas. 22 

A constatação de que esse problema persiste por tantos anos sem uma solução à vista explica o apoio popular a propostas 23 

equivocadas, como a redução da maioridade penal e até a pena de morte. 24 

De fato, a situação é grave, explosiva e precisa ser enfrentada nas suas reais causas, e não com medidas paliativas.25 
 

(Folha de S. Paulo, 10 jan. 2017.) 
 

07 - Assinale a alternativa em que a paráfrase apresenta o mesmo teor do título do texto. 
 

a) Foi pavoroso porque não foi acidente. 
b) Foi pavoroso, já que não foi acidente. 
c) Foi pavoroso, à medida que não foi acidente. 
d) Foi pavoroso, portanto não foi acidente.  
►e) Foi pavoroso, contudo não foi acidente. 

 
  

http://www1.folha.uol.com.br/especial/2017/massacre-em-manaus/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/12/1840989-senado-aprova-pec-do-teto-que-limita-gastos-do-governo-nos-proximos-20-anos.shtml
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08 - Com base no texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Por se tratar de um texto informativo, a autora apresenta claramente sua opinião de que as mortes ocorridas no início 
de 2017 nos presídios do AM e de RR foram massacres pavorosos e não simples acidentes. 

2. Para a autora, os problemas do sistema prisional brasileiro não são de hoje e só existem porque há conivência dos 
governantes, que têm seus próprios interesses como prioridade, especialmente no Amazonas. 

3. Como argumento principal para sua posição, a autora utiliza um processo, ainda em andamento, no TSE sobre troca 
de favores a facções por votos em Roraima. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
c) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
09 - Assinale a alternativa em que a relação entre a expressão destacada do texto e o elemento a que ela se refere está 

INCORRETA. 
 

a) “Fato agravado” (linha 03) = massacre bárbaro que sucedeu à festa de Réveillon. 
b) “de sua inteira responsabilidade” (linha 04) = governo. 
c) “subsecretário de Justiça e Direitos Humanos” (linhas 10-11) = Carliomar Brandão. 
►d) “dessa selvageria” (linha 18) = congelamento dos gastos públicos. 
e) “esse problema” (linha 23) = sistema prisional caótico. 

 
10 - Assinale a alternativa em que a paráfrase do segundo parágrafo foi redigida de acordo com as normas do português 

escrito. 
 

a) Após a festa de Réveillon, houveram quase 70 mortes em um massacre bárbaro, horrível, em Manaus, seguido, da chacina 
de outras 33 em RR nos dias seguintes. Não foi acidente, não. 

b) O massacre de quase 70 presos, em Manaus e 33, em RR, entre o Réveillon e o dia de Reis, não foram acidentes. 
►c) Em Manaus e em Boa Vista, houve diversas mortes de detentos – 70 no AM e 33 em RR – em massacres horríveis ocorridos 

entre o Réveillon e o dia de Reis, fato que não pode ser considerado um simples acidente. 
d) Quase 70 mortes em Manaus e mais 33 em Boa Vista, eis o fato agravado do massacre e não acidente ocorrido no início de 

2017. 
e) Não pode ser considerado mais que um simples acidente, as mortes de detentos em Manaus e Boa Vista. Foram massacres 

pavorosos que aconteceram entre Réveillon e o dia de Reis. 
 

 

LEGISLAÇÃO 
 
11 - Numere a coluna da direita, relacionando as modalidades de licitação com as respectivas características. 
 

1. É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para execução de seu objeto. 

2. É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens 
móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos 
ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem 
oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. 

3. É a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela 
unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento 
convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente 
especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte 
e quatro) horas da apresentação das propostas. 

4. É a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia 
anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação. 

5. É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de 
trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou 
remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado 
na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 

(   ) Leilão. 
(   ) Concorrência. 
(   ) Tomada de preços. 
(   ) Concurso. 
(   ) Convite. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 2 – 1 – 3 – 5 – 4. 
b) 5 – 2 – 3 – 1 – 4. 
c) 5 – 4 – 2 – 1 – 3. 
►d) 2 – 1 – 4 – 5 – 3. 
e) 1 – 2 – 4 – 3 – 5. 
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12 - De acordo com a Lei 8.112/90, o exercício efetivo no cargo público dar-se-á: 
 

a) obrigatoriamente no ato de assinatura do termo de posse. 
b) no máximo até 5 (cinco) dias contados da data da posse. 
►c) no máximo até 15 (quinze) dias contados da data da posse. 
d) no máximo até 30 (trinta) dias contados da data da posse. 
e) no máximo até 45 (quarenta de cinco) dias contados da data da posse. 
 

13 - Sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública, assinale a alternativa correta. 
 

a) O processo administrativo será sempre iniciado mediante provocação do interessado. 
b) Não cabe recurso do indeferimento da alegação de suspeição. 
►c) O reconhecimento de firma é exigido apenas quando houver dúvida de autenticidade, podendo haver previsão legal diversa. 
d) São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos, salvo quando produzidas sob comprovada 

boa-fé. 
e) A Administração Pública pode motivadamente adotar providências acauteladoras em caso de risco iminente, garantido o 

direito de prévia manifestação do interessado. 
 
14 - Sobre as pessoas jurídicas no Código Civil brasileiro, assinale a alternativa correta. 
 

a) A qualidade de associado é intransmissível, não podendo o estatuto dispor o contrário. 
b) As associações são constituídas para fins não econômicos, havendo, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos. 
c) Havendo defeito no ato constitutivo de pessoa jurídica de direito privado, o direito de anular a constituição da pessoa jurídica 

decai em cinco anos, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. 
d) Nas associações, os direitos são iguais, não podendo o estatuto dispor sobre categorias com vantagens especiais. 
►e) A existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. 

 
15 - Sobre os remédios constitucionais previstos pela Constituição, assinale a alternativa correta. 
 

►a) Quando o cidadão deseja retificar dados ou assegurar acesso a informações constantes de bancos de dados de entidades 
públicas ou governamentais, o instrumento correto é o habeas data. 

b) O habeas corpus é cabível para a tutela da liberdade de locomoção quando não for possível o uso de habeas data ou da 
revisão criminal. 

c) A ação popular pode ser ajuizada por qualquer cidadão, brasileiro ou estrangeiro, residente no país. 
d) O mandado de segurança pode ser impetrado para assegurar direito líquido e certo, facultando-se a impetração concomitante 

de habeas corpus e de habeas data. 
e) O mandado de segurança e o habeas corpus existem somente na forma individual. 

 
*16 - Sobre os direitos e garantias fundamentais e a incorporação de tratados internacionais relativos a direitos humanos, 

assinale a alternativa correta. 
 

a) O rol de direitos e garantias fundamentais previsto pela Constituição é taxativo. 
b) Os direitos e garantias fundamentais não podem ser ampliados pelos Estados, em suas Constituições estaduais. 
c) Os direitos e garantias fundamentais previstos pela Constituição podem ser objeto de emenda constitucional que implique sua 

redução ou cancelamento. 
d) Os direitos e garantias fundamentais previstos pela Constituição têm aplicação mediata, devendo ser regulamentados por lei 

ordinária. 
e) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, 

em dois turnos, serão equivalentes às emendas constitucionais. 
 

17 - Sobre o tema da responsabilidade civil, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre 
quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. 

►b) É subjetiva a responsabilidade do tutor ou curador por atos de seu pupilo ou curatelado que estiverem sob sua autoridade e 
em sua companhia. 

c) Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador 
do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz. 

d) A indenização é medida pela extensão do dano, mas se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, 
poderá o juiz reduzir a indenização. 

e) O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança. 
 
18 - Em relação aos crimes contra a Administração Pública, assinale a alternativa que indica somente crimes próprios quanto 

ao sujeito ativo. 
 

a) Peculato, corrupção passiva e tráfico de influência. 
b) Corrupção ativa, corrupção passiva e tráfico de influência. 
c) Corrupção ativa, advocacia administrativa e prevaricação. 
►d) Peculato, corrupção passiva e concussão. 
e) Corrupção passiva, prevaricação e tráfico de influência. 

 
* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento. 
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19 - Considere que o Sr. Fulano de Tal, servidor público, que se encontra em férias, pega “emprestado” o veículo de sua 
repartição para utilizar durante as férias com sua família. Qual é o crime contra a Administração Pública por ele, em tese, 
cometido? 

 

►a) Peculato. 
b) Prevaricação. 
c) Corrupção ativa. 
d) Condescendência criminosa. 
e) Tráfico de influência. 

 
20 - Sobre os crimes contra a Administração Pública e o conceito de funcionário público para fins penais, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
 

a) Equipara-se a funcionário público para efeitos penais quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal. 
►b) Equipara-se a funcionário público para efeitos penais quem exerce cargo, emprego ou função em partido político. 
c) Crime funcional impróprio é aquele cuja tipificação é alterada conforme tenha ou não o autor a qualidade de funcionário 

público, mantendo-se a natureza ilícita da conduta. 
d) Há crime de advocacia administrativa quando o funcionário utiliza o cargo para patrocinar interesse privado perante a 

administração, inclusive quando o interesse defendido é legítimo. 
e) A pena é aumentada em um terço se o autor do crime contra a Administração Pública for ocupante de cargo em comissão. 

 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21 - A Política Nacional de Medicamentos, aprovada como Portaria Ministerial em,1998, aponta os rumos e as linhas 

estratégicas de atuação do governo brasileiro para a área de saúde, em particular, a área de medicamentos. Nesse sentido, 
considere as seguintes diretrizes: 

 

1. Promoção do uso racional de medicamentos, o que prevê a adequação dos currículos dos cursos de formação dos 
profissionais de saúde. 

2. Produção de imunobiológicos pelo setor público. 
3. Presença obrigatória do profissional responsável na farmácia, que deve ser considerada estabelecimento comercial 

diferenciado. 
4. Apoio a pesquisas que visem ao aproveitamento do potencial terapêutico da flora e fauna nacionais. 

 

São diretrizes da Política Nacional de Medicamentos: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
b) 1 e 3 apenas. 
c) 2 e 4 apenas. 
►d) 1, 3 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 

 
22 - Tanto a Política Nacional de Medicamentos quanto a Política Nacional de Assistência Farmacêutica apontam como 

estratégico o uso da RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), considerada ferramenta imprescindível 
para a promoção do uso racional de medicamentos. Em sua 9ª edição, seção B, a RENAME organiza os grupos de 
medicamentos segundo a Classificação Anatômica Terapêutica Química (ATC). De acordo com essa classificação: 

 

a) o sulfato de atropina está classificado dentro do grupo N – sistema nervoso, sendo considerado componente básico da 
assistência farmacêutica. 

b) o fluconazol está classificado dentro do grupo P – produtos antiparasitários, inseticidas e repelentes, sendo considerado 
componente básico e estratégico da assistência farmacêutica. 

c) a dexametasona está classificada dentro do grupo D – medicamentos dermatológicos, sendo considerada componente 
especializado da assistência farmacêutica. 

d) o ácido acetilsalicílico está classificado dentro do grupo C – aparelho cardiovascular, sendo considerado componente 
estratégico da assistência farmacêutica. 

►e) o ibuprofeno está classificado dentro do grupo M – sistema musculoesquelético, sendo considerado componente básico da 
assistência farmacêutica. 

 
23 - Em 2004, o então Ministro da Saúde e Presidente do Conselho Nacional de Saúde aprovou, como parte integrante da 

Política Nacional de Saúde, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Por meio dessa diretriz, foram definidos eixos 
estratégicos para o setor no país, entre os quais: 

 

►a) a modernização e a ampliação da capacidade instalada e de produção de medicamentos dos Laboratórios Farmacêuticos 
Oficiais. 

b) a garantia de acesso e igualdade dos indivíduos às ações de saúde, incluindo necessariamente a assistência farmacêutica. 
c) a centralização das ações da assistência farmacêutica em torno do poder público, garantindo o cumprimento das políticas e 

metas estabelecidas. 
d) a abertura ao livre comércio, incluindo o comércio exterior, de insumos e medicamentos, visando o atendimento às demandas 

nacionais. 
e) o incentivo ao estabelecimento de parcerias e convênios com universidades e institutos de pesquisa estrangeiros, visando a 

melhor exploração da biodiversidade existente no país, com vistas à produção de novos medicamentos. 
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24 - A Política Nacional de Assistência Farmacêutica prevê a formulação de políticas setoriais, como o Programa de 
Medicamentos de Dispensação Excepcional. Esse programa, de alto custo, é representado principalmente por um grupo 
de medicamentos destinados ao tratamento de patologias específicas que atingem um número limitado de usuários, sendo 
dispensados em farmácias específicas. Entre os usuários possíveis desse programa estão os portadores de: 

 

a) doença crônico-degenerativa (lúpus eritematoso sistêmico) e doença do enxerto versus hospedeiro. 
►b) insuficiência renal crônica, esclerose múltipla e transplantados. 
c) coagulopatias hereditárias. 
d) doenças sexualmente transmissíveis (DST) e aids. 
e) doenças endêmicas focais, como malária e doença de Chagas. 

 
 
25 - A Assistência Farmacêutica no Brasil é organizada de forma sistêmica, por meio de uma série de segmentos articulados 

e sincronizados entre si, cada um com características técnicas e operacionais específicas, cujo conjunto é denominado 
“ciclo de assistência farmacêutica”. Em relação ao ciclo no Sistema Único de Saúde, é correto afirmar: 

 

a) As secretarias estaduais de Saúde devem planejar estrategicamente o ciclo de assistência farmacêutica de forma a garantir 
a maior independência possível entre cada segmento, para que eventuais problemas pontuais não tenham consequências 
sobre as demais atividades. 

b) O segmento “seleção de medicamentos” é estruturado nacionalmente com base no perfil brasileiro de morbimortalidade e, 
consequentemente, nas prioridades estabelecidas para a saúde no país. 

c) A “programação” e a “aquisição de medicamentos” são atividades responsáveis pela compra de medicamentos para o SUS 
baseadas fundamentalmente no menor custo dos produtos adquiridos. 

►d) O gerenciamento adequado do “armazenamento e distribuição de medicamentos” prevê a elaboração de Procedimentos 
Operacionais Padrão (POP), que descrevam todas as atividades executadas. 

e) O segmento responsável pela “dispensação de medicamentos” é um dos elementos vitais para o uso racional de 
medicamentos e conta com a colaboração das informações e marketing das indústrias farmacêuticas. 

 
 
26 - A Lei no 13.021, de 8 de agosto de 2014, dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas envolvendo 

ações e serviços de assistência farmacêutica executados, isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, 
por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. Sobre os direcionamentos estabelecidos nessa lei, assinale 
a alternativa correta. 

 

a) A presença do profissional farmacêutico é exigida por 8 horas diárias, incluindo sábados e domingos, para o funcionamento 
de farmácias de qualquer natureza. 

b) Farmácia de unidade hospitalar ou similar poderá atender usuários externos desde que cadastrados em algum programa de 
assistência farmacêutica oficial do SUS. 

►c) O farmacêutico e o proprietário dos estabelecimentos farmacêuticos agirão sempre solidariamente, realizando todos os 
esforços para promover o uso racional de medicamentos. 

d) Ocorrendo a baixa do profissional farmacêutico, obrigam-se os estabelecimentos à contratação de novo farmacêutico, no 
prazo máximo de 15 dias, atendido o disposto nas leis 5.991/1973 e 6.437/1977. 

e) De acordo com a lei, vacinas e soros não poderão ser dispostos em farmácias de qualquer natureza, recomendando-se nesses 
casos aos usuários dirigirem-se a unidades de saúde do SUS. 

 
 
27 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) regulamenta a prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e 

drogarias por meio de normativas legais, como a RDC 44/2009, a qual define claramente quais são e como devem ser 
prestados esses serviços. Com base nessa resolução, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 
afirmativas: 

 

(   ) É permitida a aferição de parâmetros fisiológicos ou bioquímicos, sendo que os parâmetros fisiológicos cuja aferição 
é permitida nos termos dessa Resolução são pressão arterial, temperatura corporal e batimento cardíaco. 

(   ) As sobras de medicamentos adquiridos na farmácia ou drogaria, a serem administrados no interior do 
estabelecimento, cujas embalagens permitam múltiplas doses, poderão permanecer de posse do profissional 
farmacêutico responsável para o devido descarte, conforme Resolução específica. 

(   ) Poderá ser disponibilizado serviço de atenção farmacêutica domiciliar pelo estabelecimento farmacêutico no 
domicílio do usuário, sendo que esse serviço somente será permitido a estabelecimentos devidamente licenciados e 
autorizados pelos órgãos sanitários competentes. 

(   ) São considerados serviços farmacêuticos passíveis de serem prestados em farmácias ou drogarias a atenção 
farmacêutica e a perfuração de lóbulo auricular para colocação de brincos. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – F. 
►b) F – F – V – V. 
c) F – V – V – F. 
d) V – F – F – V. 
e) F – V – V – V. 
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28 - Em conformidade com as normativas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que dispõem sobre as Boas 
Práticas Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e 
da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias (RDC ANVISA no 44/2009 e no 41/2012), é 
estabelecido que: 

 

►a) na área destinada aos medicamentos, deve estar exposto cartaz, em local visível ao público, contendo a seguinte orientação, 
de forma legível e ostensiva, permitindo a fácil leitura a partir da área de circulação comum: “MEDICAMENTOS PODEM 
CAUSAR EFEITOS INDESEJADOS. EVITE A AUTOMEDICAÇÃO: INFORME-SE COM O FARMACÊUTICO”. 

b) haja um sanitário que deve ser de fácil acesso, possuir pia com água corrente e dispor de toalha de uso individual e 
descartável, sabonete líquido, lixeira com pedal e tampa, sendo que esses itens podem ser compartilhados com o ambiente 
destinado aos serviços farmacêuticos. 

c) caso haja suspeita de que quaisquer produtos comercializados no interior do estabelecimento tenham sido falsificados, 
corrompidos, adulterados, alterados ou sejam impróprios para o uso, eles devem ser imediatamente separados dos demais 
produtos, em ambiente seguro e diverso da área de dispensação. 

d) quando houver usuários que necessitam fazer uso de medicamentos de uso exclusivo hospitalar, estes deverão ser 
administrados no ambiente destinado aos serviços farmacêuticos. 

e) todos os medicamentos deverão permanecer em área de circulação restrita aos funcionários, não sendo permitida sua 
exposição direta ao alcance dos usuários do estabelecimento. 

 
29 - De acordo com a RDC ANVISA 67/2007, que trata de Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais 

para Uso Humano em farmácias, para a manipulação de determinadas substâncias é necessário atender a requisitos 
específicos. Nesse sentido, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda. 

 

1. Manipulação de substâncias de baixo índice 
terapêutico. 

2. Manipulação de substâncias sujeitas a 
controle especial. 

3. Manipulação de hormônios, antibióticos e 
citostáticos. 

4. Manipulação de preparações estéreis. 

(   ) A farmácia deve possuir salas de manipulação 
dedicadas, dotadas com antecâmaras para a 
manipulação das classes terapêuticas. 

(   ) Somente poderá ser iniciada a manipulação após a 
publicação em Diário Oficial da Autorização Especial 
emitida pela ANVISA. 

(   ) A farmácia deve solicitar inspeção à Vigilância Sanitária 
local, e a manipulação dessas substâncias somente 
poderá ser iniciada após sua aprovação.  

(   ) A sala destinada à manipulação e envase deve ser 
independente e exclusiva, dotada de filtros de ar para 
retenção de partículas e microrganismos. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 3 – 1 – 2 – 4. 
b) 2 – 3 – 4 – 1. 
c) 4 – 2 – 1 – 3. 
d) 4 – 1 – 2 – 3. 
►e) 3 – 2 – 1 – 4. 

 
30 - Em seu Anexo II, a RDC 67/2007 trata de boas práticas de manipulação de substâncias de baixo índice terapêutico. No 

item 2.6 do referido anexo é estabelecido que a dispensação de todas as formas farmacêuticas de uso interno que 
contenham tais substâncias deve ser feita mediante atenção farmacêutica e acompanhada pela bula simplificada contendo 
os padrões mínimos de informações ao paciente. São informações que devem ser repassadas aos pacientes, dispostas 
no anexo VIII dessa RDC, EXCETO: 

 

a) Pacientes em tratamento com ácido valproico devem ser cuidadosamente acompanhados com exame clínico detalhado e 
provas de função hepática, uma vez que tem ocorrido insuficiência hepática fatal em pacientes recebendo a medicação. 

b) Fumantes podem requerer uma posologia 50 a 100% maior de teofilina, usada nos casos de espasmos dos brônquios, uma 
vez que o uso das xantinas em fumantes resulta em eliminação acelerada da teofilina. 

c) Hipotensão ortostática pode ocorrer no tratamento com o antipsicótico clozapina, com raros relatos de taquicardia. Pacientes 
idosos, particularmente aqueles com função cardiovascular comprometida, são mais susceptíveis a esses efeitos. 

►d) Durante o tratamento com colchicina, indicada para alívio da dor nos ataques agudos de artrite gotosa, os pacientes devem 
ser orientados a não dirigir veículos nem operar máquinas, pois sua habilidade e atenção podem ficar prejudicadas até que 
se tenham habituado ao medicamento e a sonolência tenha desaparecido. 

e) Entre as reações que o antiarrítmico e cardiotônico digoxina pode provocar estão agitação, alucinação, tontura, visão borrada 
e visão dupla. 

 
31 - Sobre o atendimento de um paciente vítima de queimadura que procura atenção farmacêutica para seu tratamento, 

assinale a alternativa correta. 
 

a) A intensidade da dor causada pela queimadura é um indicador bastante importante, pois quanto mais grave a queimadura, 
maior a sensação de dor, visto que os nervos são mais atingidos. 

b) Somente poderão ser tratadas com medicamentos isentos de prescrição as queimaduras classificadas como de primeiro, 
segundo ou terceiro graus. 

c) Em queimaduras solares, os medicamentos isentos de prescrição de primeira escolha devem ser os adstringentes. 
d) Queimaduras elétricas que parecem leves podem ser facilmente tratadas com medicamentos emolientes isentos de 

prescrição. 

►e) Como primeira medida não farmacológica em queimaduras autotratáveis, deve-se resfriar a área queimada por imersão em 

água fria ou cobrindo com compressas frias o mais rápido possível por um período máximo de 30 minutos.  
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32 - Tendo em vista que a profissão farmacêutica passa por constantes atualizações, com novas terminologias técnico-
científicas sendo estabelecidas, é comum a disposição em normativas legais de glossários com definições técnicas, 
sendo seu conhecimento parte da atribuição do profissional farmacêutico. Nesse sentido, o Conselho Federal de Farmácia 
aprovou/referendou diversas terminologias, dispostas no Anexo da Resolução 610/2015, que trata das atribuições do 
farmacêutico na farmácia universitária. Com base nessa Resolução, assinale a alternativa correta. 

 

►a) Fármaco = substância química que é o princípio ativo do medicamento. 

b) Conciliação de medicamentos = serviço pelo qual o farmacêutico analisa as condições de saúde e tratamento do paciente, 
com o objetivo de prevenir e resolver problemas da farmacoterapia e garantir que os resultados terapêuticos sejam 
alcançados, por meio da elaboração de um plano de cuidado e acompanhamento do paciente. 

c) Queixa técnica = identificação e avaliação dos efeitos agudos ou crônicos, do risco do uso dos tratamentos farmacológicos 
no conjunto da população ou em grupos de pacientes expostos a tratamentos específicos. 

d) Tecnologias em saúde = serviços que lidam com o diagnóstico e o tratamento de doenças ou com a promoção, manutenção 
e recuperação da saúde. Incluem os consultórios, clínicas e hospitais, entre outros, públicos e privados. 

e) Problema de saúde autolimitado = enfermidade crônica de baixa gravidade que desencadeia uma reação orgânica que tende 
a cursar com poucos danos para o paciente e que pode ser tratada de forma eficaz e segura com medicamentos de uso 
contínuo. 

 
33 - De acordo com o estabelecido pelo Conselho Federal de Farmácia no tocante às farmácias universitárias, estas são 

consideradas laboratórios didático-especializados, que integram teoria e prática profissional, dando suporte ao 
desenvolvimento de competências indispensáveis ao atendimento das necessidades de saúde do paciente, família e 
comunidade. Com base na Resolução CFF 610/2015, que trata das atribuições do farmacêutico na farmácia universitária, 
assinale a alternativa correta. 

 

a) A farmácia universitária deve ser voltada exclusivamente à formação de acadêmicos de graduação em Farmácia, sendo 
sugerido que os pós-graduandos utilizem os espaços proporcionados pelas residências multiprofissionais para sua formação. 

b) Dentre os serviços prestados na farmácia universitária, destacam-se o rastreamento em saúde, a educação em saúde, a 
dispensação, a conciliação de medicamentos, o acompanhamento farmacoterapêutico e a revisão da farmacoterapia, sendo 
que o manejo de problemas de saúde autolimitados deve ser realizado em unidades básicas de saúde. 

c) Sendo a farmácia universitária um laboratório didático-especializado e campo de estágio curricular obrigatório, a oferta das 
práticas integrativas e complementares é obrigatória. 

►d) É vedado ao farmacêutico que atua na farmácia universitária exercer simultaneamente as funções de supervisor e de 

orientador no desenvolvimento das atividades práticas. 
e) Os professores que atuam na farmácia universitária devem possuir formação, experiência prática e competência técnica na 

área específica de sua orientação, sendo que a experiência docente pode ser considerada como experiência prática. 
 
34 - Em agosto de 2016, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a RDC 98/2016, que dispõe sobre os critérios e 

procedimentos para o enquadramento de medicamentos como isentos de prescrição e o reenquadramento como 
medicamentos sob prescrição. Por meio dessa normativa, afirma-se que para o produto ser enquadrado como 
medicamento isento de prescrição deve comprovar baixo potencial de: 

 

1. interação medicamentosa e alimentar clinicamente significante. 
2. toxicidade, quando reações graves ocorrem apenas com a administração de grande quantidade do produto, além de 

apresentar janela terapêutica segura. 
3. dependência, e nesses casos, desde que preconizado em bula. 
4. risco ao paciente quando na condição de abuso, com a utilização do medicamento em quantidade superior ao 

preconizado ou por período superior ao recomendado. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente o item 1 é verdadeiro. 
b) Somente os itens 1 e 3 são verdadeiros. 
►c) Somente os itens 1, 2 e 4 são verdadeiros. 
d) Somente os itens 2, 3 e 4 são verdadeiros. 
e) Os itens 1, 2, 3 e 4 são verdadeiros. 

 
35 - A absorção é um processo definido como a passagem de um fármaco de seu local de administração para o plasma e, com 

exceção da via intravenosa, é importante em todas as vias de administração. Em relação à absorção de fármacos 
administrados por via oral, é correto afirmar: 

 

►a) De forma geral, cerca de 75% de um fármaco administrado oralmente são absorvidos em 1-3 horas. 

b) A absorção é fortemente determinada pela ionização das moléculas dos fármacos, sendo que ácidos e bases fortes são 
melhor absorvidos que ácidos e bases fracos. 

c) A motilidade gastrintestinal tem grande efeito sobre a absorção de fármacos e, apesar de haver exceções, de modo geral o 
movimento excessivamente rápido do conteúdo intestinal facilita a absorção. 

d) Em sua maioria, os fármacos que são administrados pela boca e deglutidos são quase que totalmente absorvidos no 
estômago. 

e) Estudos comprovam que o tamanho da partícula e a formulação exercem pouco ou nenhum efeito sobre a absorção quando 
feita por via oral, facilitando a intercambialidade. 
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*36 - Com os avanços da indústria farmacêutica no Brasil e no mundo e o consequente aumento da disponibilidade de 
medicamentos isentos de prescrição para a população, cresce a necessidade de farmacêuticos habilitados para a prática 
de dispensação desses produtos com a devida orientação profissional. Nesse contexto, autores como Finkel e Pray (2007) 
afirmam que as condições para o diagnóstico de saúde dos pacientes por profissionais farmacêuticos, necessárias para 
a dispensação dos referidos medicamentos, são mais limitadas quando comparadas às de outros profissionais de saúde, 
em função de determinadas razões. Com base nesse contexto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 
afirmativas: 

 

(   ) O profissional farmacêutico não recebe treinamento formal para avaliação física dos pacientes. 
(   ) Frequentemente, os pacientes formulam um autodiagnóstico baseado em uma suposição leiga. 
(   ) Não é fornecido ao profissional farmacêutico um completo espectro de informações que lhe permita fazer um 

diagnóstico preciso da condição de saúde do paciente. 
(   ) Normalmente, as farmácias e drogarias não possuem um espaço privado onde o farmacêutico possa realizar exames 

físicos nos pacientes. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – F – V. 
b) V – V – V – F. 
c) F – F – V – V. 
d) V – F – V – F. 
e) F – V – F – F. 
 

37 - Os analgésicos isentos de prescrição para uso interno são vendidos para uma ampla variedade de condições dolorosas, 
entre elas as cefaleias, que por sua vez possuem diversas etiologias. No atendimento de pacientes nessa condição, é 
fundamental que o farmacêutico obtenha informações sobre os sintomas apresentados, verificando se poderá dispensar 
um medicamento isento de prescrição ou deverá indicar uma consulta médica, na suspeita de uma doença grave. Tendo 
em conta essas observações, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda. 

 

1. Aneurisma. 
2. Cefaleia tensional. 
3. Hemorragia intracraniana ou meningite. 
4. Sinusite ou outra infecção craniana. 

(   ) Cefaleia que inicia gradualmente mas piora com o passar dos 
dias ou semanas, podendo ser acompanhada de febre. 

(   ) Cefaleia caracterizada por dor constante, cortante, profunda e 
geralmente bilateral, como uma faixa ou capacete apertado, 
que frequentemente irradia para o pescoço ou se origina do 
pescoço. 

(   ) Cefaleia grave causada por esforço ou exercício. O paciente 
pode se tornar menos atento aos acontecimentos ao seu redor 
ou apresentar funcionamento mental anormal. 

(   ) Cefaleia acompanhada por rigidez da nuca, sensibilidade à luz, 
náuseas, vômitos e perda de consciência ou coma. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 4 – 1 – 3 – 2. 
b) 1 – 2 – 4 – 3. 
►c) 4 – 2 – 1 – 3. 
d) 1 – 3 – 4 – 2. 
e) 2 – 3 – 1 – 4. 

 
38 - Para se obter a ação desejada e segura de medicamentos, é fundamental que os profissionais de saúde envolvidos tanto 

com a prescrição quanto com a dispensação estejam atentos às variações inter e intraindividuais, que podem ser de 
caráter farmacocinético e/ou farmacodinâmico. Nesse sentido, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 
afirmativas: 

 

(   ) Em relação às variações étnicas, os chineses são consideravelmente mais sensíveis aos efeitos cardiovasculares do 
propranolol que os caucasianos, por metabolizarem o fármaco mais rapidamente, indicando que a diferença está 

relacionada com variações farmacodinâmicas na sensibilidade aos receptores -adrenérgicos ou em etapas 
anteriores. 

(   ) Os pacientes idosos merecem especial atenção no uso de medicamentos, porque nessa população o “clearance” dos 
fármacos tende a ser maior. 

(   ) A utilização de medicamentos por mulheres durante o período de gravidez deve ser cautelosa, entre outros motivos, 
em função das variações da barreira placentária e eventuais efeitos sobre o feto, sendo que os estudos revelam que 
alguns fármacos atravessam a barreira placentária. 

(   ) Fatores genéticos influenciam a farmacocinética, a farmacodinâmica e a susceptibilidade a reações idiossincráticas. 
Nesse sentido, é descrito o fato de que portadores de deficiência da enzima glicose-6-fosfato desidrogenase podem 
apresentar uma resistência parcial à malária. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – V – F. 
b) V – F – V – F. 
c) F – V – F – V. 
►d) V – F – V – V. 
e) V – V – V – V. 

 

* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento.  
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39 - Entre os aspectos a serem observados no uso racional de medicamentos está o potencial de interação dos fármacos entre 
si em pacientes polimedicados, bem como a interação de fármacos com constituintes da dieta. Sobre as possíveis 
interações descritas em literatura, é correto afirmar: 

 

a) Fármacos anti-inflamatórios não esteroides, como o ibuprofeno, atuam sobre a biossíntese de prostaglandinas, incluindo as 
vasodilatadoras/natriuréticas renais. Se administrados a pacientes recebendo tratamento para hipertensão, eles causam uma 
diminuição variável e às vezes intensa da pressão cardíaca. 

b) A sildenafila inibe a isoforma da fosfodiesterase tipo V que inativa o GMPc. Consequentemente, a sildenafila potencializa os 
nitratos orgânicos, que ativam a guanilato ciclase, o que pode causar hipertensão grave em pacientes que usam esses 
fármacos.  

c) Os diuréticos tiazida e de alça diminuem indiretamente a reabsorção tubular proximal do lítio, o que diminui a ação de 
carbonato de lítio usado no tratamento de pacientes com alteração do humor. 

d) O uso de medicamentos inibidores de bomba de prótons facilita a absorção de minerais como ferro, cálcio e magnésio. 

►e) A varfarina compete com a vitamina K impedindo a síntese hepática de vários fatores de coagulação. Assim, se a produção 

de vitamina K no intestino for inibida pelo uso de antibióticos, a ação anticoagulante da varfarina será aumentada.    
 

40 - De acordo com as definições técnico-científicas e legais, dois medicamentos serão considerados bioequivalentes quando, 
apresentados sob a mesma forma farmacêutica e contendo idêntica composição qualitativa e quantitativa de princípios 
ativos, apresentarem comparável biodisponibilidade quando estudados num mesmo desenho experimental. A respeito do 
assunto, assinale a alternativa correta. 

 

a) A biodisponibilidade é uma característica exclusiva do fármaco, correspondendo à fração de uma dose oral que chega na 
circulação sistêmica na forma de fármaco intacto. 

►b) Variações na atividade enzimática da parede intestinal ou do fígado, no pH gástrico ou na motilidade intestinal podem afetar 

a biodisponibilidade de medicamentos. 
c) Para que dois medicamentos possam ser considerados intercambiáveis, será suficiente apresentar os estudos de 

biodisponibilidade de cada um deles. 
d) Quando se estuda biodisponibilidade de determinado medicamento em determinado indivíduo, considera-se possível a 

extrapolação dos resultados obtidos para um período de até 15 anos de vida. 
e) Em relação à biodisponibilidade de determinado fármaco, considera-se que esse medicamento terá um efeito mais acentuado 

quando a sua absorção for mais lenta, quando comparado a condições em que sua absorção seja mais rápida. 
 


