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CARGO: FARMACÊUTICO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica de 

tubo transparente, de tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três) horas. A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 05 (cinco) 

Noções de Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1 - Observe as opções apresentadas abaixo e assinale a alternativa que possui uma informação correta 

quanto à divisão e classificação silábica:   

a) pers – pi – caz  é uma polissílaba  

b) bac- té – ri – a  é uma polissílaba 

c) to – u – ca  é uma trissílaba  

d) va – dia – gem  é uma  trissílaba 

e) ca – ca – u é uma  trissílaba 

Fonte : http://www.portaldalinguaportuguesa.org/index.php 

2 - Quanto à formação de palavras existem dois processos básicos: a derivação e a composição. A 

diferença entre ambos consiste basicamente em que, no processo de derivação, partimos sempre de 

um único radical, enquanto no processo de composição sempre haverá mais de um radical. Nesse 

sentido, indique a alternativa que possui um vocábulo formado pelo processo de composição: 

a) reler 

b) alfabetização  

c) papelaria  

d) embora  

e) felizmente 

3 - Há equívoco no uso da crase em: 

a) Aquele adolescente nunca está atento à aula. 

b) Durante o jogo é importante obedecer às regras estabelecidas. 

c) Caminho todos os dias às sete da manhã.   

http://www.portaldalinguaportuguesa.org/index.php
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d) Carlos levou o filho à manifestação.  

e) Gosto de andar à cavalo.  

4 - Em: “Nem Pedro estuda nem Maria trabalha” temos um exemplo de oração: 

a) Oração Coordenada Sindética Adversativa.  

b) Oração Coordenada Sindética Conclusiva. 

c) Oração Coordenada Sindética Aditiva. 

d) Oração Coordenada Assindética.  

e) Oração Coordenada Sindética Alternativa. 

5 - Observe os dois textos apresentados a seguir e assinale as afirmações corretas: 

Texto 1: 

  

Texto 2: 
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I – Em todos os quadrinhos do texto 1 há a presença da linguagem  não verbal. 

II – A pessoa do discurso do texto 1 é a mesma do texto 2.  

III – Há, em todos os quadrinhos do texto 2, uma palavra que classifica-se como homônima.  

IV – Considerando o sentido literal da palavra “sesta” (texto2) é possível, substituí-la por “descanso”.  

V – O acento agudo da palavra “país” (texto1) foi uma das alterações materializadas pelo Novo 

Acordo Ortográfico visando a diferenciação da palavra “pais”, cujo significado é genitores. 

VI – O verbo “era” presente no primeiro quadrinho do texto 1 está conjugado no Pretérito Imperfeito 

do modo Indicativo.  

a) Todas as alternativas estão corretas, exceto a alternativa V. 

b) Todas as alternativas estão corretas. 

c) Todas as alternativas estão corretas, exceto as alternativas II e V. 

d) Apenas as alternativas III, IV e V estão corretas. 

e) Apenas as alternativas III, IV e VI estão corretas. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

6 - Um taxista com velocidade média de 72 km/h, leva 1,65 horas para ir da cidade A à cidade B. 

Quanto tempo levaria para fazer o mesmo percurso se a velocidade média fosse reduzida para 54 

km/h? 

a) 2 h 20 min 

b) 2 h 08 min 

c) 1 h 58min 

d) 1 h 24 min 

e) 2 h 12 min 

 

7 - Seja a equação logarítmica: . O conjunto solução é: 

a)  

b)  
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c)  

d)  

e)  

8 - Considere a tabela a seguir: 

Hora inicial Tempo transcorrido Hora final 

12 h 54 min I) ........................ 16 h 27 min 

II) ........................... 2 h 48 min 19 h 23 min 

10 h 37 min 4 h 56 min III) ........................ 

 

Assinale a alternativa abaixo que corresponde às lacunas I, II e III respectivamente. 

a) 3 h 33 min, 16 h 35 min e 15 h 33 min. 

b) 3 h 23 min, 22 h 11 min e 15 h 43 min. 

c) 4 h 12 min, 21 h 51 min e 5 h 41 min. 

d) 4 h 23 min, 17 h 05 min e 14 h 53 min. 

e) 3 h 43 min, 16 h 15 min e 15 h 59 min. 

 

9 - Dedé planejou fazer um churrasco para seus amigos e listou 32 convidados. Ele estima em média 

que para cada homem são necessários 700 gramas de carne, enquanto que para mulheres 500 gramas 

cada. Sabendo que   dos convidados são homens, a quantidade mínima de carne a ser comprada para 

essa festa, em quilogramas, será de: 

a) 16 kg de carne 

b) 19,2 kg de carne 

c) 20 kg de carne 

d) 18,4 kg de carne 

e) 18 kg de carne 

 

10 - Uma confeitaria vende bolos inglês e tem custo inicial de R$ 120,00, além de um custo médio 

para produzir cada bolo inglês de R$ 2,70. Em uma semana o seu custo total foi de R$ 384,60. Neste 

período e condições a confeitaria produziu quantos bolos inglês? 
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a) 112 bolos 

b) 96 bolos 

c) 104 bolos 

d) 98 bolos 

e) 120 bolos 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

11 - Dentre as opções qual destas NÃO é característica, definição, recurso ou funcionalidade da CPU 

de um dispositivo ou computador: 

a) Influenciar diretamente na velocidade do dispositivo. 

b) Principal item de hardware do computador, que também é conhecido como processador. 

c) Possuir mais de um núcleo de processamento e compatibilidade com várias placas mãe. 

d) Estrutura de sustentação e proteção dos componentes internos da máquina uma carcaça. 

e) Possuir em sua estrutura unidades de processamento aritmético e lógico. 

12 - Qual será o resultado se executar os seguintes passos em um documento aberto do MICROSOFT 

WORD: 

Primeiro passo: seleção de uma palavra ou parte do texto que esteja em negrito.  

Segundo passo: um duplo clique com o mouse na opção PINCEL DE FORMATAÇÃO. 

Terceiro passo: a seleção de três palavras no texto deste mesmo documento.  

a) Irá copiar o formato da palavra selecionada no passo 1 incluindo o negrito, para as 03 

palavras selecionadas pelo terceiro passo. 

b) Irá copiar o formato da palavra selecionada no passo 1 incluindo o negrito, somente para a 

primeira palavra selecionada no texto pelo terceiro passo. 

c) Não irá realizar nenhuma modificação nas palavras selecionadas pelo terceiro passo. 

d) Irá deixar sublinhadas as palavras selecionadas pelo terceiro passo. 

e) Irá excluir as palavras selecionadas pelo terceiro passo. 
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13 - Considerando a planilha e fórmula representada a seguir: 

 

Que resultado será gerado na célula A7? 

a) 22,33 

b) 32,41 

c) 41,48 

d) 30,23 

e) 11,25 

14 - Das opções abaixo, qual melhor caracteriza a importância do DNS para a navegação na Internet? 

a) Ligar a Intranet das empresas e permitir a troca de dados. 

b) Gerenciar as contas de usuários cadastradas no dispositivo e permitir a navegação. 

c) Traduzir a URL em um endereço IP e permitir que se chegue até um endereço de Website. 

d) Aumentar a velocidade de acesso aos Websites. 

e) Bloquear a entrada de vírus através da Internet. 

15 - Dentre as assertivas a seguir, qual melhor caracteriza a navegação InPrivate: 

a) Navegar na WEB através do browser somente em URLs conhecidas ou pré-armazenadas.  

b) Navegar na WEB através do browser em URLs que normalmente não são disponibilizadas 

em ferramentas de pesquisa. 

c) Navegar na WEB através de uma rede própria, não necessariamente a Internet. 
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d) Navegar na WEB através do browser sem deixar rastros, históricos, arquivos temporários 

entre outros.  

e) Navegar na WEB com exclusividade nas URLs acessadas. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

16 - Com pelo menos 36 casos de febre amarela confirmados em seres humanos entre dezembro de 

2018 e janeiro de 2019, o Brasil pode estar vivendo uma terceira onda de surto da doença. O alerta 

foi divulgado no inicio de fevereiro de 2019 pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O país 

registra, segundo a entidade, oito mortes confirmadas por esse vírus no mesmo período. Fonte: 

http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude e https://saude.abril.com.br/medicina 

Diante do exposto, recomenda-se a vacinação para:  

a) Alguns estados da região Sul do Brasil. 

b) Apenas a região Sudeste do Brasil. 

c) As regiões Centro- Oeste, Sudeste e Norte do Brasil. 

d) Todas as regiões do Brasil exceto a região Nordeste. 

e) Todas as regiões do Brasil. 

17 - O grupo de Lima foi criado em 2017, na capital do Peru, reunindo ministros das relações 

exteriores de 14 países para buscar formas de contribuir com a estabilização da Venezuela. Entre os 

países pertencentes ao grupo de Lima temos, EXCETO: 

a) Peru  

b) Uruguai  

c) Brasil 

d) Argentina  

e) México  

18 - Com relação ao Salário mínimo, atualmente,  é correto, EXCETO: 

https://saude.abril.com.br/tudo-sobre/febre-amarela
https://www.who.int/eportuguese/countries/bra/pt/
http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude
https://saude.abril.com.br/medicina
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a) Todos os estados brasileiros possuem o salário mínimo regional e isso acarreta uma 

diferença de 0,2% a 3% do valor estabelecido em nível nacional.  

b) O salário mínimo regional de Santa Catarina foi atualizado no último 12 de fevereiro após 

reunião em Florianópolis entre representantes das federações empresariais e dos sindicatos 

trabalhistas. O acordo foi firmado na Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina 

(Fiesc) e definiu reajuste médio de 4,29%. 

c) O valor do salário mínimo nacional foi fixado em R$ 998 para o ano de 2019 em Decreto 

assinado pelo presidente Jair Bolsonaro.  

 d) O reajuste do salário mínimo obedece a uma fórmula que leva em consideração o resultado 

do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes e a variação da inflação, medida pelo INPC, 

do ano anterior. 

e) Santa Catarina possui salário mínimo regional dividido em quatro faixas salariais, que vão 

desde agricultura até indústrias de vestuário, químicas e metalúrgicas, por exemplo. 

19 - Com relação aos aspectos históricos, políticos e econômicos da cidade de Itá é CORRETO: 

a) A concessão da Usina tem validade até 2050 e pertence ao Consórcio Itá. 

b) As Torres da Antiga Igreja Matriz São Pedro, juntamente com o estaleiro da balsa são as 

estruturas que ainda restaram da antiga cidade de Itá que foi totalmente submersa pela represa 

do Lago da Usina Hidrelétrica. Com elas, sobrevivem até hoje a história, a cultura, a fé e a 

coragem do povo itaense e são considerados símbolos turístico do município, sendo os 

principais atrativos responsáveis pelo fluxo turístico do município.  

c) A UHE Itá implantou o Parque Fritz Plaumann em Concórdia, e o Parque Teixeira Soares, 

localizado em Marcelino Ramos-RS com o intuito de ampliar a consciência ambiental incluindo a 

educação e conservação do meio ambiente.  

d) A segunda Usina Hidrelétrica em Itá se chamava COOPERATIVA FORÇA E LUZ 

ITAENSE DE REPRESENTAÇÃO LTDA e foi inaugurada em 1978. 

e) São Pedro era o célebre "Passo da Formiga", ou seja, o Estreito do Rio Uruguai,  um cânion 

com 5.900 metros de extensão, onde o rio Uruguai, que chegava a ter mais de um quilômetro de 

https://g1.globo.com/politica/politico/jair-bolsonaro/
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largura em alguns pontos, estreitava-se para poucos metros de largura e, em um certo ponto - 

com apenas 60 centímetros - permitia que se colocasse um pé em cada lado do rio.  

20 - Assinale a alternativa que possui um excerto do Hino do Município de Itá: 

a) Cidade de paz e amor / Juventude de beleza e tradição / Nasceste na vida e do calor / Do 

filho que te traz no coração. 

b) Brota o fruto de tuas entranhas / se lançada a semente no chão / Na riqueza de tua agricultura 

/ há abundância: certeza de pão. 

c) Berço de revoluções e as frias monções / São mensagens de paz / Aqui a nativa cultura em 

cadente ternura / Poema nos traz. 

d) Do chimarrão sempre amigo / Das calçadas enfeitadas de flores / Perfumando as varandas do 

bom dia. 

e) O teu povo é feliz e trabalha / Procurando na vida crescer / O progresso na terra se espalha / 

E nas mentes se amplia o saber. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

FARMACÊUTICO 

21 - Relacione os componentes da Assistência Farmacêutica descritos na primeira coluna com a 

segunda coluna abaixo e a seguir assinale a alternativa que indicar a sequencia correta. 

1- Componente Básico da Assistência Farmacêutica. 

2- Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. 

3- Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica. 

( ) É uma estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do SUS, caracterizado pela busca da 

garantia da integralidade do tratamento medicamentoso, geralmente de uso contínuo, utilizado em 

nível ambulatorial cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes 

Terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde. 

( ) Destina-se a garantia do acesso equitativo a medicamentos e insumos para prevenção, 

diagnóstico, tratamento e controle de doenças e agravos de perfil endêmico, com importância 

epidemiológica, impacto sócio econômico ou que acometem populações vulneráveis. 
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( ) Os medicamentos que fazem parte deste componente são financiados pelo Ministério da Saúde, 

Estados e Municípios. No âmbito deste componente além do repasse financeiro, aos Estados e/ou 

Municípios o Ministério da Saúde também é responsável pela aquisição e distribuição das insulinas 

Humanas NPH e Regular entre outros itens. 

a) 1, 2, 3. 

b) 1, 3, 2. 

c) 2, 3, 1. 

d) 2, 1, 3. 

e) 3, 1, 2. 

22 - O Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) destina-se à aquisição de 

medicamentos e insumos, incluindo-se aqueles relacionados a agravos e programas de saúde 

específicos no âmbito da Atenção Básica à Saúde. Sobre as normas de financiamento e de execução 

deste componente no âmbito do SUS é CORRETO afirmar que: 

a) O financiamento do CBAF é de responsabilidade exclusiva dos Estados. 

b) O financiamento do componente CBAF é de responsabilidade da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, conforme normas estabelecidas com relação à aplicação 

dos valores. 

c) O financiamento dos medicamentos contemplados no CBAF se dá exclusivamente com 

recurso municipal através do fundo municipal de saúde. 

d) Não poderão ser adquiridos, com o recurso deste componente, medicamentos fitoterápicos 

estabelecidos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 

e) Os medicamentos contraceptivos e insumos do Programa Saúde da Mulher fazem parte 

deste componente e são de financiamento exclusivo dos Municípios. 

23 - O componente estratégico da Assistência Farmacêutica disponibiliza medicamentos para o 

tratamento e controle de algumas doenças e agravos. Nos itens relacionados abaixo assinale a 

doença/agravo cujo tratamento e controle não é disponibilizado através deste componente. 

a) Cólera. 

b) Tuberculose. 

c) Influenza. 

d) Diabetes. 

e) Tabagismo. 
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24 - A Assistência Farmacêutica engloba um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e 

recuperação da saúde tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e 

visando o seu acesso e o seu uso racional. Com relação à politica de Assistência Farmacêutica no 

âmbito do SUS, analise as assertivas abaixo. 

I- A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) é elaborada atendendo aos 

princípios fundamentais do SUS, isto é, a universalidade, a equidade e a integralidade, 

configurando-se como a relação dos medicamentos disponibilizados por meio de políticas 

públicas e indicados para os tratamentos das doenças e agravos que acometem a população 

brasileira. 

II-  As responsabilidades das instâncias gestoras do SUS (Federal, Estadual e Municipal), em 

relação aos medicamentos, estão definidas em três componentes: Básico, Estratégico e 

Especializado. 

III- A incorporação de medicamentos no SUS se dá através da Comissão Nacional de 

Incorporação de Tecnologias do SUS (CONITEC).  

IV- A Assistência Farmacêutica está fundamentada na descentralização da gestão, na promoção 

do uso racional dos medicamentos, na otimização e eficácia do sistema de distribuição no setor 

público e a Política Nacional de Medicamentos estabelece as responsabilidades para cada uma 

das três esferas de gestão. 

Estão corretas as assertivas: 

a) I e II. 

b) I, II e IV. 

c) II, II, III e IV. 

d) I, II e III. 

e) I, III e IV. 

25 - O Ministério da Saúde estabelece mecanismos que permitam a contínua atualização da Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). A Portaria Nº 1.897/2017 RENAME 2017 no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) atualizou o elenco de medicamentos e insumos. Assinale 

abaixo a alternativa cuja relação de medicamentos não faz parte da RENAME-2017. 

a) Relação Nacional de Medicamentos do Componente Judicial. 

b) Relação Nacional de Medicamentos do Componente Básico. 

c) Relação Nacional de Medicamentos do Componente Especializado. 

d) Relação Nacional de Medicamentos do Componente Estratégico. 
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e) Relação Nacional de Medicamentos de uso Hospitalar. 

26 - Uma das etapas do ciclo da Assistência Farmacêutica é o armazenamento de medicamentos e 

produtos farmacêuticos. O espaço dedicado exclusivamente à armazenagem de medicamentos é 

denominado Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF).  CAF é a área destinada à estocagem e 

conservação dos produtos, visando assegurar a manutenção da sua qualidade, quando estocados 

conforme as características de cada medicamento. Para assegurar as condições ideais de conservação 

e contribuir para a manutenção da estabilidade dos medicamentos, a CAF deverá atender alguns 

requisitos básicos. Assinale abaixo o item que não corresponde a esses requisitos: 

a) Deve estar em local de fácil acesso para o recebimento e a distribuição dos produtos, além 

de dispor de espaço suficiente para movimentação e circulação de pessoas, produtos, 

equipamentos e veículos, estando longe de fontes de calor e contaminação. 

b) Deverá ser realizado avaliação semanal de temperatura e umidade do ambiente por meio de 

termohigrômetros e registrado em fichas de controle.  Em caso de temperaturas elevadas ou 

umidade excessiva, deverá ser elaborado um plano de controle. Os medicamentos 

termolábeis deverão ser mantidos em temperatura controlada bem como o registro mensal 

das temperaturas em mapas de controle para a correção de eventuais anormalidades. 

c) O ambiente geral deve apresentar condições adequadas quanto à temperatura, ventilação, 

luminosidade e umidade, permitindo, ainda, boa circulação, além de estar organizado de 

forma a permitir fácil limpeza e controle de pragas. 

d) Os medicamentos sujeitos a controle especial (Portaria SVS /MS nº344/98) devem ser 

armazenados em local seguro e com chave, isolados dos demais, sob controle e 

responsabilidade legal do farmacêutico. 

e) O tamanho da CAF deve ser adequado para conter os produtos a que se destina 

acondicionar, de maneira segura e organizada. Devem-se considerar fatores como a 

rotatividade e a periodicidade de movimentação dos produtos, o tempo da entrega de 

medicamentos pelos fornecedores, o sistema de distribuição (se centralizado ou 

descentralizado), a quantidade de equipamentos e recursos humanos, as áreas necessárias à 

funcionalidade do serviço (área administrativa, recepção/expedição) e áreas específicas de 

estocagem. 

27 - Conforme a portaria/SVS 344 de 1998 que aprova o regulamento técnico sobre substâncias e 

medicamentos sujeitos a controle especial, o escitalopram e a sertralina são substâncias constantes 

em qual das listas do referido regulamento técnico. 
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a) Lista “A1” Substâncias entorpecentes sujeitas à notificação de receita A. 

b) Lista “A3” Substâncias psicotrópicas sujeitas à notificação de receita A. 

c) Lista “B1” Substâncias psicotrópicas sujeitas à notificação de receita B. 

d) Lista “C2” Substâncias retinóicas sujeitas à notificação de receita especial. 

e) Lista “C1” Substâncias sujeitas ao controle especial e sujeitas à receita de controle especial 

em duas vias. 

28 - A ANVISA através de resoluções estabelece os critérios e condições mínimas para o 

cumprimento das Boas Práticas Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da 

dispensação, da comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias 

e drogarias. Segundo essa resolução analise as assertivas abaixo: 

I- As farmácias e drogarias devem possuir os seguintes documentos no estabelecimento: Licença 

ou Alvará Sanitário expedido pelo órgão Estadual ou Municipal de Vigilância Sanitária, 

segundo legislação vigente; Certidão de Regularidade Técnica, emitido pelo Conselho Regional 

de Farmácia da respectiva jurisdição; Manual de Boas Práticas Farmacêuticas, conforme a 

legislação vigente e as especificidades de cada estabelecimento entre outros. 

II- O ambiente destinado aos serviços farmacêuticos poderá ser aquele destinado à dispensação. A 

prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias deve ser permitida por autoridade 

sanitária mediante prévia inspeção para verificação do atendimento aos requisitos mínimos 

contidos em normas sanitárias. 

III- As farmácias e as drogarias devem ter, obrigatoriamente, a assistência de farmacêutico 

responsável técnico ou de seu substituto, durante todo o horário de funcionamento do 

estabelecimento, nos termos da legislação vigente. 

IV- A prestação de serviço farmacêutico deve ser realizada por profissional devidamente 

capacitado, respeitando-se as determinações estabelecidas pelos conselhos federal e regional de 

farmácia.  

Estão corretas as assertivas: 

a) I, II e III. 

b) I, III e IV. 

c) I, II e IV. 

d) II, III e IV. 

e) Apenas I e IV. 
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29 - Assinale a alternativa que indica os antibacterianos que são análogos estruturais e antagonistas 

competitivos do ácido para-aminobenzóico e assim impedem a utilização do mesmo na síntese de 

acido fólico.  

a) Penicilinas. 

b) Cefalosporinas. 

c) Aminoglicosídeos. 

d) Sulfas. 

e) Tetraciclinas. 

30 - A metformina é um fármaco hipoglicemiante oral. O seu mecanismo de ação é: 

a) Prevenção da reabsorção da glicose no túbulo proximal renal. Promoção de glicosúria. 

b) Retardo da absorção de carboidratos. 

c) Aumenta da sensibilidade à insulina em músculo, adipócito e hepatócito. 

d) Aumento da síntese e da secreção de insulina e redução de glucagon. 

e) Redução da produção hepática de glicose. 

31 - O tratamento farmacológico das dislipidemias para prevenção de eventos cardiovasculares pode 

ser realizado com vários grupos de compostos farmacológicos. Assinale abaixo o fármaco que não é 

usado para tratamento de dislipidemias. 

a) Atorvastatina. 

b) Ezetimiba. 

c) Genfibrozila. 

d) Ciprofibrato. 

e) Nistatina. 

32 - No uso de fármacos dois aspectos devem ser considerados: suas propriedades farmacocinéticas e 

suas características farmacodinâmicas. Com relação a este tema analise as assertivas abaixo: 

I- A farmacocinética estuda a inter-relação entre a concentração do fármaco e seu receptor bem 

como o mecanismo de ação responsável pelo aparecimento dos seus efeitos. 

II-  A absorção de fármacos é parte do processo farmacocinético e corresponde à passagem do 

medicamento desde o local de sua aplicação até a corrente sanguínea. A absorção depende de 

vários fatores entre eles o movimento transmembranas e o fluxo sanguíneo do sitio absortivo. 

III- Após a absorção os fármacos se distribuem em diferentes tecidos sendo que a velocidade e 

extensão de distribuição dependem de vários fatores entre eles o fluxo sanguíneo tecidual e 

propriedades físico químicas do fármaco. 
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IV- A biodisponibilidade de um fármaco descreve a proporção e velocidade de aparecimento na 

corrente sanguínea de determinada dose administrada.  

Estão corretas as assertivas: 

a) I, II e III. 

b) I, III e IV. 

c) II, III e IV. 

d) II e III. 

e) II e IV. 

33 - Quando dois ou mais medicamentos são administrados a um paciente concomitantemente eles 

podem interagir entre si alterando o efeito terapêutico ou tóxico dos fármacos. Com relação a essas 

interações assinale abaixo a alternativa INCORRETA. 

a) As interações medicamentosas podem ser classificadas em três tipos que são: Interações 

farmacêuticas; interações farmacocinéticas e interações farmacodinâmicas. 

b) Interações medicamentosas que ocorrem quando dois fármacos são misturados em uma 

mesma seringa, equipo ou soro ocasionando precipitação, turvação, floculação ou turvação 

são chamadas de incompatibilidade medicamentosa.  

c) Quando um fármaco interfere na absorção, distribuição ou excreção de outro fármaco ocorre 

uma interação farmacocinética. 

d) As interações farmacodinâmicas geralmente estão relacionadas ao sitio de ação dos 

fármacos e sempre são antagônicas porque os diferentes fármacos competem pelos mesmos 

receptores celulares. 

e) A diminuição do efeito tóxico de fármacos pelo uso de doses menores quando se associa 

mais de um fármaco representa uma das vantagens das interações medicamentosas. 

34 - A participação da comunidade na gestão do SUS se dá por meio dos Conselhos de Saúde e das 

Conferências de Saúde.  Referente aos Conselhos de Saúde assinale abaixo a alternativa 

INCORRETA. 

a) O Conselho de saúde deverá ser assim composto: 25% dos integrantes do Conselho deverão 

ser usuários, 25% gestores, 25% prestadores de serviço e 25% de profissionais de saúde. 

b) Os conselhos são órgãos colegiados, deliberativos e permanentes do Sistema Único de 

Saúde (SUS) em cada esfera de governo. 

c) Os Conselhos são órgãos colegiados, permanentes paritários e deliberativos que formulam 

supervisionam, avaliam, controlam e propõem politicas públicas.  
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d) Fazem parte dos Conselhos representantes do governo, dos usuários, dos profissionais de 

saúde e dos prestadores de serviços. 

e) O Conselho analisa e aprova o plano de saúde e o relatório de gestão entre outras 

atribuições. 

35 - A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que 

envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, 

cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e 

gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território 

definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. Com relação à Atenção 

Básica analise as assertivas abaixo e Assinale F para as assertivas falsas e V para as verdadeiras e a 

seguir assinale a alternativa que indicar a sequência correta:  

(  ) A Politica Nacional de Atenção Básica (PNAB) tem na Saúde da Família sua estratégia 

prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica e compete ao Ministério da Saúde a 

gestão das ações de Atenção Básica no âmbito da União, sendo responsabilidades da União 

fortalecer a Estratégia Saúde da Família na rede de serviços como  estratégia prioritária de 

organização da Atenção Básica. 

 (  ) A PNAB define que são responsabilidades comuns a todas as esferas de governo 

desenvolver as ações de assistência farmacêutica e do uso racional de medicamentos, garantindo a 

disponibilidade e acesso a medicamentos e insumos em conformidade com a RENAME, os 

protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, e com a relação específica complementar Estadual, 

Municipal, da União, ou do Distrito Federal de medicamentos nos pontos de atenção, visando a 

integralidade do cuidado. 

 (  ) O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) constitui uma equipe 

multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de profissionais da saúde, 

complementar às equipes que atuam na Atenção Básica. É formado por diferentes ocupações 

(profissões e especialidades) da área da saúde, atuando de maneira integrada para dar suporte 

(clínico, sanitário e pedagógico) aos profissionais das equipes de Saúde da Família (eSF) e de 

Atenção Básica (eAB). 

a) V, V, V. 

b) V, F, V. 
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c) V, V, F. 

d) F, F, F. 

e) F, V, F. 

36 - A resolução Nº 596 / 2014 dispõe sobre o Código de Ética Farmacêutica, o Código de Processo 

Ético e estabelece as infrações e as regras de aplicação das sanções disciplinares. Com base nessa 

resolução analise as assertivas abaixo: 

I- Um dos princípios fundamentais do exercício profissional é que o farmacêutico deve manter 

atualizado os seus conhecimentos técnicos e científicos para aprimorar, de forma contínua, o 

desempenho de sua atividade profissional. 

II- Um dos direitos do farmacêutico é exigir dos profissionais da saúde o cumprimento da 

legislação sanitária vigente, em especial quanto à legibilidade da prescrição. 

III- É direito do  farmacêutico delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da 

profissão farmacêutica desde que esse profissional faça parte de sua equipe e trabalho. 

IV- É direito do farmacêutico opor-se a exercer a profissão ou suspender a sua atividade em 

instituição pública ou privada sem remuneração ou condições dignas de trabalho, ressalvadas as 

situações de urgência ou emergência, devendo comunicá-las imediatamente às autoridades 

sanitárias e profissionais. 

Estão corretas as assertivas: 

a) I, II e III. 

b) I, II e IV. 

c) I, III e IV. 

d) II, III e IV. 

e) I e IV. 

37 - A farmacologia atual compreende vários compartimentos como a neurofarmacologia, 

imunofarmacologia entre outros. Em torno dos limites da farmacologia estão muitas disciplinas de 

interface e as subdivisões da farmacologia aparecem trazidas pelos novos avanços. Nesse 

entendimento assinale a alternativa que corresponde à subdivisão da farmacologia que estuda o efeito 

dos fármacos em nível populacional, ocupa-se da variabilidade dos efeitos dos fármacos entre 

indivíduos de uma população e entre populações, levando em conta fatores que se aplicam quando o 

medicamento é usado em condições reais.  

a) Farmacogenética. 

b) Farmacoeconomia. 
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c) Farmacoepidemiologia. 

d) Biotecnologia. 

e) Farmacogenômica. 

38 - O Ministério da Saúde estabelece a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, 

agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território 

nacional. A ocorrência de suspeita ou confirmação dos casos listados, e/ou a notificação de surto, 

são de comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos, profissionais de 

saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados. Assinale o item que 

não faz parte desta lista. 

a) Hepatites virais. 

b)  Leptospirose. 

c) Sífilis em gestantes. 

d) Acidente de trabalho com exposição a material biológico. 

e) Trombofilia em gestantes. 

39 - Segundo a lei Nº 8.080/1990 no que se refere aos objetivos e atribuições do Sistema Único de 

Saúde (SUS) estão incluídas no campo de atuação do SUS varias ações. Assinale abaixo a alternativa 

que esta INCORRETA. 

a) A execução de ações de saúde do trabalhador; de vigilância epidemiológica e sanitária; de 

assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 

b) A ordenação de formação de recursos humanos na área da saúde. 

c) O controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. 

d) A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico. 

e) A classificação e intervenção na judicialização de medicamentos. 

40 - Com relação aos princípios e diretrizes do SUS assinale abaixo a alternativa que representa o 

principio entendido como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 

curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 

sistema. 

a)  Integralidade. 

b)  Universalidade. 

c)  Igualdade. 

d)  Equidade.  

e)  Descentralização. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0004_03_10_2017.html

