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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Guarujá do Sul 
Edital de Processo Seletivo nº 01/2019 

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

FARMACÊUTICO - NASF 
 

TIPO DE PROVA: 01 
 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 

azul, feita de material transparente. 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão de Resposta: 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da 

questão.  

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas. 

 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

BOA PROVA! 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rascunho do gabarito: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. De acordo com a Portaria nº 154/08, é correto afirmar sobre os Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

(NASF): 

A) Os NASF constituem em porta de entrada do sistema, e devem atuar de forma integrada à rede 

de serviços de saúde, a partir das demandas identificadas no trabalho conjunto com as equipes 

Saúde da Família. 

B) O NASF 1 deve ser composto por, no mínimo cinco profissionais de nível superior de ocupações 

coincidentes. 

C) A composição de cada um dos NASF é definida pelos gestores municipais, seguindo os critérios 

de prioridade identificados a partir das necessidades locais e da disponibilidade de profissionais 

de cada uma das diferentes ocupações. 

D) É obrigatório que cada NASF, modalidade 1 ou 2, conte com pelo menos um profissional da área 

de saúde mental. 

 

02. Sobre as diretrizes e fundamentos da Atenção Básica, marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso 

e, em seguida, assinale a alternativa que traz a ordem correta das respostas, de cima para baixo: 

(__) - Tem território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação 

descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos 

condicionantes e determinantes da saúde das coletividades que constituem aquele território sempre em 

consonância com o princípio da equidade; 

(__) - Estimula a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na 

construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território, no enfrentamento dos 

determinantes e condicionantes de saúde, na organização e orientação dos serviços de saúde a partir de 

lógicas mais centradas no usuário e no exercício do controle social; 

(__) - A presença de diferentes formações profissionais assim como um alto grau de articulação entre os 

profissionais é essencial, de forma que não só as ações sejam compartilhadas, mas também tenha lugar 

um processo interdisciplinar no qual progressivamente os núcleos de competência profissionais específicos 

vão enriquecendo o campo comum de competências ampliando assim a capacidade de cuidado de toda a 

equipe; 

(__) - A equidade do cuidado pressupõe a continuidade da relação clínica, com construção de vínculo e 

responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente, 

acompanhando os efeitos das intervenções em saúde e de outros elementos na vida dos usuários, ajustando 

condutas quando necessário, evitando a perda de referências e diminuindo os riscos de iatrogenia 

decorrentes do desconhecimento das histórias de vida e da coordenação do cuidado. 

A) V - V - V - V. 

B) V - F - V - F. 

C) V - V - V - F. 

D) F - V - F - V. 

 

03. De acordo com a Lei n° 8.080/90 são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS): 

A) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 

B) Regular o acesso e o uso dos recursos hídricos, assim como os serviços públicos de irrigação. 
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C) Promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde e, regular 

as operadoras setoriais.  

D) Regular a geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica.  

 

04. São atividades básicas de uma equipe de Saúde da Família, exceto: 

A) Executar, de acordo com a qualificação de cada profissional, os procedimentos de vigilância à 

saúde e de vigilância epidemiológica, nos diversos ciclos da vida. 

B) Prestar assistência integral, respondendo de forma contínua e racionalizada à demanda, 

buscando contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando promover a saúde por meio da 

educação sanitária. 

C) Incentivar a formação e/ou participação ativa nos conselhos locais de saúde e no Conselho 

Municipal de Saúde. 

D) Promover o uso dinâmico dos leitos hospitalares, por meio do aumento de rotatividade e 

monitoramento das atividades de gestão da clínica desempenhadas pelas equipes assistenciais.  

 

05. Através do Programa Farmácia Popular, O Ministério da Saúde subsidia medicamentos para: 

A) Asma, Diabetes Mellitus e hipertensão gratuitos à população e medicamentos para dispilidemia, 

osteoporose, rinite, Doença de Parkinson e glaucoma, como também anticoncepcionais e fraldas 

geriátricas na forma de copagamento.  

B) Diabetes Mellitus e Hipertensão gratuitos à população e medicamentos para asma, rinite, 

dislipidemia e osteoporose, bem como anticoncepcionais e fraldas geriátricas em forma de 

copagamento. 

C) Diabetes Mellitus, hipertensão e anticoncepcionais orais gratuitos à população e medicamentos 

para hipercolesterolemia, asma, Doença de Parkinson e Doença de Alzheimer na forma de 

copagamento. 

D) Asma, Diabetes Mellitus e hipertensão gratuitos à população e medicamentos para dispilidemia, 

osteoporose, rinite e antimicrobianos na forma de copagamento. 

 

06. A Estratégia Saúde da Família é composta por equipe multiprofissional que possui, no mínimo: 

A) Médico generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade, 

enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde. 

B) Médico generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade, 

enfermeiro generalista, farmacêutico generalista, nutricionista e técnico em enfermagem.  

C) Enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem, 

farmacêutico, técnico ou auxiliar em farmácia e agentes comunitários de saúde.  

D) Médico generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade, 

enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família. 

 

07. A oferta de medicamentos no Sistema Único de Saúde é organizada em três componentes que 

compõem o Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica, além do Programa Farmácia Popular. 

Com exceção da Farmácia Popular, em todos os outros componentes o financiamento e a escolha de 

qual componente o medicamento fará parte é: 

A) Bipartide, ou seja, a responsabilidade é da União e dos Estados.  

B) Dos Conselhos Municipais de Saúde. 
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C) Tripartite, ou seja, a responsabilidade é da União, dos estados e os municípios. 

D) De responsabilidade exclusiva do Governo Federal.  

 

08. A respeito da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME está correto o que se afirma 

em: 

A) A Relação Nacional funciona como base para as listas estaduais e municipais, o que favorece o 

processo de descentralização da gestão. 

B) A divulgação da RENAME é realizada pelo Ministério da Saúde para apenas para gestores 

estaduais e municipais que, então, ficam responsáveis por fazer as mudanças na relação de 

medicamentos de acordo com as particularidades de cada local.  

C) No processo de atualização contínua da RENAME, deverá ser dada ênfase ao conjunto dos 

medicamentos voltados para a assistência emergencial e medicamentos de alto custo. 

D) Constitui um mecanismo para contribuir para a redução do uso de medicamentos e produtos e 

saúde.  

 

09. Marque a alternativa correta sobre o mecanismo de ação dos fármacos utilizados no tratamento da 

hipertensão arterial:  

A) Diuréticos tiazídicos são os diuréticos com maior capacidade diurética, quando comparado a 

outras classes de diuréticos. Agem ao incrementarem a excreção de sódio e água ao inibir a 

reabsorção de eletrólitos no túbulo distal.  

B) Os inibidores da enzima conversora de angiotensina produzem o relaxamento da resistência 

periférica sem afetar o débito cardíaco e provocam uma vasodilatação renal, pelo aumento do 

fluxo sanguíneo, sem afetar o leito coronário e o fluxo cerebral.  

C) A ação anti-hipertensiva dos bloqueadores de canal de cálcio decorre do aumento da resistência 

periférica por diminuição da concentração de cálcio nas células musculares lisas vasculares. 

D) Os betabloqueadores adrenérgicos diminuem a pressão arterial nos pacientes hipertensos, sem 

reduzir a frequência cardíaca e a contratilidade miocárdica. 

 

10. Marque a alternativa correta sobre os medicamentos utilizados no tratamento da asma: 

A) Os antileucotrienos bloqueiam a síntese ou as interações com os receptores dos leucotrienos. 

Seu efeito broncodilatador é intenso e rápido, podendo ser utilizados em situações emergenciais 

e superior ao obtido com os β2-agonistas, embora possa ser aditivo a estes. 

B) Os corticosteróides inalatórios são os fármacos que oferecem pior relação custo/risco/benefício 

para o controle da asma persistente. Sua utilização tem sido associada ao aumento da 

mortalidade e das hospitalizações por asma. 

C) O brometo de ipratrópio é o único β2-agonista disponível para uso inalatório no Brasil.  

D) Os broncodilatadores β2-agonistas de curta ação são as medicações de escolha para o alívio dos 

sintomas da asma, enquanto os β2-agonistas de longa ação são fármacos que, associados à 

terapia de manutenção com corticosteróides inalatórios, atuam para o melhor controle dos 

sintomas. 

 

11. De acordo com a Portaria MS n° 344/98, marque a alternativa que contenha apenas substâncias que 

são dispensadas mediante a retenção de notificação B1: 

A) Haloperidol e topiramato. 

B) Codeina e ácido valpróico. 
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C) Zolpidem e bromazepam. 

D) Amantadina e amitriptilina.  

 

12. Marque a alternativa correta sobre interações medicamentosas: 

A) Alguns antiácidos, como hidróxido de alumínio, podem absorver fármacos no trato 

gastrintestinal, reduzindo seus efeitos. 

B) A excreção renal de determinados fármacos que sejam ácidos fracos ou bases fracas pode ser 

influenciada por outros fármacos que afetem o pH urinário. 

C) A indução enzimática ocorre rapidamente após a absorção do fármaco, levando 

aproximadamente 24 horas para manifestar seus efeitos. 

D) O alcoolismo crônico resulta em indução enzimática e a intoxicação alcoólica aguda tende a inibir 

o metabolismo dos fármacos.  

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: As questões de nº 13 a nº 17 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las.  

 

(TEXTO) 
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13. “Junto com clássicos como ‘cenouras melhoram a visão’ e ‘Papai Noel não traz brinquedos para 

crianças que não se comportam bem’, [...]” (linhas 1 a 3).  

É correto afirmar que a partícula “que” destacada exerce função morfológica de: 

A) Pronome relativo. 

B) Pronome pessoal do caso reto. 

C) Conjunção integrante. 

D) Conjunção concessiva. 

 

14. Assinale a alternativa que apresenta o termo retirado do trecho abaixo responsável por exigir a 

preposição sublinhada, devido à sua regência: 

“– e até a afirmação de um acadêmico de que o café da manhã é ‘perigoso’.” (linhas 24 a 26) 

A) “afirmação” 

B) “acadêmico” 

C) “que” 

D) “o café” 

 

15. “– e até a afirmação de um acadêmico de que o café da manhã é ‘perigoso’.” (linhas 24 a 26). É correto 

afirmar que os termos destacados introduzem uma oração subordinada: 

A) Adverbial causal. 

B) Adjetiva restritiva. 

C) Substantiva completiva nominal. 

D) Substantiva objetiva indireta. 

 

16. “Junto com clássicos como ‘cenouras melhoram a visão’ e ‘Papai Noel não traz brinquedos para 

crianças que não se comportam bem’, [...]” (linhas 1 a 3).  

A partícula “que” destacada poderia ser corretamente substituída por: 

A) “as quais” 

B) “nas quais” 

C) “pelas quais” 

D) “os quais” 

 

17. Das palavras do Texto, assinale a alternativa que é acentuada pela seguinte regra: 

“Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo.” 

A) “café” (linha 5) 

B) “inglês” (linha 11) 

C) “cálcio” (linha 18) 

D) “açúcar” (linha 22) 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. Segundo a Lei Orgânica do município de Guarujá do Sul - SC, são objetivos do município: 

I - A luta pela independência, a autonomia e a harmonia entre os poderes; 

II - O respeito á opinião pública qualificada, em especial da sociedade civil organizada e dos 

movimentos sociais; 
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III - A defesa do regime democrático. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

19. Leia com atenção: 

I - É tradicionalmente considerada como um movimento nativista pela historiografia em História 

do Brasil; 

II - Foi uma rebelião de comerciantes nordestinos contra a Companhia de Comércio do Estado do 

Maranhão, criada pela Coroa Portuguesa para estimular o desenvolvimento econômico da região; 

III - Foi liderada pelos irmãos Tomás e Manuel, dois senhores de engenho da região. 

Os itens acima fazem referência a: 

A) Revolução Farroupilha. 

B) Revolta de Beckman. 

C) Guerra dos Emboabas. 

D) Revolta de Filipe dos Santos.  

 

20. Com base na notícia abaixo e utilizando seus conhecimentos sobre o assunto, analise o trecho e 

assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“As ações da empresa ____________ registraram a maior queda de sua história e perderam mais de R$ 72 

bilhões de seu valor de mercado no primeiro dia de negociação dos papéis no Brasil após o desastre em 

Brumadinho (MG).” 
(Fonte adaptada: g1.globo.com >acesso em 31 de janeiro de 2019) 

A) Braskem.  

B) Odebrecht.  

C) Petrobras. 

D) Vale. 


