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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 

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 09h00min com término às 12h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 1h00min (uma) hora, 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) 

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 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Desde 1º de janeiro de 2016, o novo acordo ortográfico é o único formato da língua reconhecido 

no Brasil. O acordo vigorou desde 2009, quando o trema da linguiça, o acento das europeias e o hífen 

do dia a dia desapareceram. Seu objetivo é unificar a nossa escrita e a das demais nações de língua 

portuguesa: Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e 

Timor-Leste. Nesse sentido e de acordo com as normas ortográficas vigentes, assinale a alternativa 

na qual todos os vocábulos estão corretos: 

a) idéia / heroi  / heroico / micro-ondas / leem / reeditar 

b) ideia / heroi  / heroico / micro-ondas / leem / reeditar 

c) ideia / herói / heroico / micro-ondas / leem / reeditar 

d) ideia / herói  / heroico / microondas / leem / re-editar 

e) idéia / herói  / heroico / micro-ondas / lêem / re - editar 

2 - Temos respectivamente 8 letras e 7 fonemas, EXCETO  em: 

a) hipótese  

b) arranhar 

c) lâmpadas  

d) exemplos 

e) computar 

3 - As palavras, na ordem apresentada, que completam corretamente o sentido dos excertos abaixo 

encontram-se, respectivamente, na alternativa:  

 I. ____________ moral é a debilidade do cérebro. (Arthur Rimbaud)  

II.  ___________ livros escritos para evitar espaços vazios na estante. (Carlos Drummond de 

Andrade) 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI - SC 

 

4 
 

III. A mentira é o único _________________________do homem sobre todos os outros animais. 

(Fiódor Dostoiévski) 

IV. Ninguém pode ser sábio de ___________________________vazio. (George Eliot) 

V. Não há mentira pior do que uma verdade ________________________compreendida por 

aqueles que a ouvem. (Henry James) 

Fonte:http://www.revistabula.com/324-50-frases-classicas-de-escritores-celebres/. Acesso em 03/08/2017 

a) A - Há – privilégio – estômago - mal 

b) A - Há – previlégio – estomago - mal 

c) O - Há – privilégio – estomâgo - mau 

d) O - Há – previlégio – estômago - mal 

e) A - A – privilégio – estômago - mau 

4 - Considerando a ortografia e gramática em vigência, assinale a alternativa a qual apresenta uma 

assertiva falsa: 

a) as palavras vinagre, aguardente e planalto são formadas pelo processo de composição por 

aglutinação.  

b) o plural de segunda-feira é segundas-feiras. 

c) todas as palavras a seguir possuem dígrafos: marinheiro, corcunda, chave, telhado, chumbo. 

d) há dígrafos consonantais em: anterior, campestre, temperatura. 

e) alface é um substantivo feminino. 

5 - Analise o emprego das palavras em destaque e assinale o recurso linguístico utilizado para criar o 

humor. Esse recurso permite que o leitor ative conhecimentos  de mundos diferentes que resultarão 

em mundos textuais distintos e opostos em algum sentido.   

Papo de padres  

O padre de uma cidade perdida no meio do mato vai visitar o colega da paróquia vizinha: 
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 — Então, padre Luís? Como vão as coisas? Muito movimento?  

— Que nada! A mesma vida de sempre... Rosário, a pinga...  

Depois, grita em direção à cozinha:                                                             

— Rosário, traz essa pinga logo! 

a) Sinonímia 

b) Antonímia 

c) Paronímia 

d) Metafórico 

e) Homonímia 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

6 - Carlos gastou  para fazer um percurso entre duas cidades, imprimindo uma velocidade 

média de . Luís gastou  para fazer o mesmo percurso. A velocidade média 

desenvolvida por Luís foi de: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

7 - Maria fez uma aplicação de R$ 20 000,00 a juros simples de 1,4% ao mês durante 12 dias. O 

rendimento obtido no período foi de: (considere 1 mês com 30 dias). 

a) R$ 108,00  

b) R$ 102,50  

c) R$ 98,00  

d) R$ 112,00  

e) R$ 94,30  
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8 - A tabela abaixo mostra a altura dos atletas de uma equipe de futsal. 

 

FREQUÊNCIA ALTURA (em metros) 

2 1,65 

1 1,70 

4 1,75 

3 1,80 

2 1,86 

 

A média aritmética das alturas dos atletas é: 

a)   

b)   

c)   

d)   

e)   

9 - Em uma brincadeira de crianças Joel perguntou para a Sabrina: qual é a sua idade? Ela respondeu: 

minha idade é um terço da idade de minha mãe. Então Joel foi e perguntou para a mãe de Sabrina 

qual era sua idade e obteve a seguinte resposta: eu tenho 3 anos a menos que a idade do pai de 

Sabrina. Curioso para saber a idade de Sabrina, Joel perguntou ao pai dela qual era sua idade e ele 

respondeu: a minha idade mais a idade de minha esposa mais a idade de minha filha é igual a 80. Joel 

montou a equação e descobriu que a idade de Sabrina é de: 

a) 14 anos 

b) 13 anos 

c) 11 anos 

d) 15 anos 

e) 9 anos 
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10 - Um artesão dispõe de  de arame para fazer uma armação com formato de um ―esqueleto‖ 

de paralelepípedo conforme a figura. 

 

 

Este artesão quer que o comprimento tenha o triplo da altura e que a largura meça  a mais que a 

altura. Sabe-se que 5% do arame serão destinados aos nós nos vértices das arestas. As medidas do 

comprimento, largura e altura serão respectivamente: 

a)  

b)   

c)   

d)   

e)  

INFORMÁTICA 

11 - O que acontece com pressionamento das teclas SHIFT e ESC (SHIFT + ESC) quando utilizadas 

usando o Google Chrome: 

a) Abre o histórico de navegação 

b) Abre uma nova guia para digitar endereço para navegação  

c) Abre o gerenciador de tarefas do Chrome  

d) Abre a opção de localização do browser 

e) Abre as opções de impressão 

12 - Pishing (pescar), é um software mal intencionado (malware) que consiste em roubar/acessar 

dados pessoais, financeiros ou de cartão de crédito, entre outros, de computadores ou 

microcomputadores e disponibiliza-los através da rede ou internet. Qual das opções abaixo melhor 

caracteriza ou facilita a instalação de um Pishing em um microcomputador ou computador: 
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a) Abertura de sites falsos ou e-mails de origem duvidosa 

b) Acesso a ferramentas de busca 

c) Não atualização do sistema operacional 

d) Cópias de CDs ou DVDs não originais 

e) Uso de softwares ou sistemas bancários 

13 - Para que serve o sinal de subtração ao pesquisar no mecanismo de busca da Google a expressão:  

Brasil –economia  

a) classificar a pesquisa dos links pela expressão economia 

b) retornar links mais antigos relacionados a economia 

c) retornar links que possuam a palavra economia e não façam menção a palavra Brasil 

d) irá retornar um gráfico sobre o desempenho da bolsa ou economia no dia anterior ao da 

pesquisa no Brasil 

e) retornar links que possuam a palavra Brasil e não façam menção a palavra economia  

14 - Dentro as opções a seguir, qual melhor caracteriza a ação da BIOS após o computador ou 

microcomputador ser ligado: 

a) verificar apenas se a voltagem da fonte de alimentação esta correta 

b) verifica o funcionamento do disco rígido apenas 

c) verifica somente o funcionamento do microprocessador 

d) verifica os hardwares, relógio interno e inicializa o sistema operacional 

e) responsável armazenamento dos dados do computador 

15 - Qual das opções melhor caracteriza um software malicioso do tipo RANSOMWARE: 

a) lentidão no acesso aos dados e problemas na rede  

b) o sequestro e criptografia dos dados com pedido de resgate 
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c) perda de dados e a necessidade de reinstalação de softwares 

d) roubo de dados financeiros ou pessoais sem o usuário perceber 

e) necessidade de atualização do firmware dos equipamentos atingidos 

CONHECIMENTOS GERAIS 

16 - A Constituição Federal de 1988 teve o artigo 41 alterado pela Emenda Constitucional nº 19, de 

1998. A mesma prevê que os servidores públicos nomeados para cargo de provimento efetivo em 

virtude de concurso público adquirem estabilidade após um determinado período de tempo de efetivo 

exercício. Deste dispositivo, extrai-se que o servidor público estável só perderá o cargo diante de 

algumas situações, são elas:  

I. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 

II. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; 

III. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, 

assegurada ampla defesa. 

É CORRETO afirmar que: 

a) As alternativas I e III estão corretas. 

b) Apenas I; II e III estão corretas. 

c) Apenas I está correta. 

d) Apenas II e III estão corretas. 

e) Apenas II está correta. 

17 - A União Europeia é uma união econômica e política de características únicas, formada por 

diversos países europeus. Num dos países elencados abaixo, em 2016, foi realizada uma votação para 

saber se a população de tal país deveria ou não permanecer na União Europeia. Em decisão histórica, 

que tem potencial para mudar o rumo da geopolítica mundial pelas próximas décadas, a população 

decidiu em referendo deixar a União Europeia. O nome do país que deixou a União Europeia é:  
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a) Alemanha 

b) Austrália 

c) Rússia 

d) Japão  

e) Reino Unido 

18 - Juiz, titular da 13ª Vara Criminal de Curitiba, no Paraná, ganhou notoriedade tanto nacional 

quanto internacional por comandar o julgamento em primeira instância dos crimes identificados na 

Operação conhecida como Lava Jato, deflagrada em março de 2014. Segundo o Ministério Público 

Federal, é o maior caso de corrupção e lavagem de dinheiro apurado no Brasil. 

a) Alexandre de Moraes  

b) Gilmar Mendes 

c) Joaquim Barbosa 

d) Sergio Moro 

e) Sergio Cabral 

19 - Donald Trump, contrariando pesquisas e previsões, vence Hillary Clinton e é eleito presidente 

dos Estados Unidos (EUA). Ele tornou-se o 45º presidente dos EUA eleito pelo partido:  

a) Partido Republicano 

b) Partido Cristão 

c) Partido Conservador 

d) Partido Democrata 

e) Partido Socialista 

20 - No Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Irani (Lei Complementar nº 030/2007), art. 

9º, temos a seguinte redação: ―A nomeação far-se-á‖: 
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I. Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo constante do Quadro Permanente de Pessoal, 

aprovado em prévio concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e 

a complexidade do cargo;  

II. Em comissão, para cargos em comissão, assim declarados em Lei, de livre nomeação e 

exoneração; 

III. Em funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, 

nos termos da legislação que as instituem. 

As assertivas CORRETAS são:  

a) Apenas as alternativas II e III. 

b) Apenas as alternativas I e III. 

c) As alternativas I; II e III. 

d) Apenas a alternativa II. 

e) Apenas a alternativa I. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

FARMACÊUTICO 

21 - Historicamente as edições da RENAME utilizam como base para a organização dos seus grupos 

de medicamentos o sistema de classificação Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) recomendado 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Neste sistema, as substâncias ativas são divididas em 

diferentes grupos de acordo com o órgão ou sistema em que atuam. Segundo essa classificação 

relacione as substâncias ativas descritas na primeira relação com os itens constantes na segunda 

relação. 

1- Carbonato de cálcio 

2- Alfaepoetina 

3- Ciprofibrato  

4- Azitromicina 

 

A- Sangue e órgãos hematopoéticos 

B- Aparelho digestivo e metabolismo 

C- Anti-infecciosos para uso sistêmico 

D- Aparelho cardiovascular 
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Assinale a alternativa que contem a relação correta. 

a) 1-A; 2-C; 3-B; 4-D 

b) 1-C; 2-A; 3-B; 4-D 

c) 1-B; 2-A; 3-D; 4-C 

d) 1-D; 2-B; 3-C; 4-A 

e) 1-C; 2-A; 3-D; 4-B 

22 - Com relação ao Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF) no âmbito do 

SUS analise as assertivas abaixo: 

I- O CESAF destina-se à garantia do acesso a medicamentos e insumos, para prevenção, 

diagnóstico, tratamento e controle de doenças e agravos específicos, contemplados em 

programas estratégicos de saúde do SUS. 

II- O CESAF disponibiliza medicamentos para pessoas acometidas por tuberculose, hanseníase, 

malária, leishmaniose, doença de chagas, cólera, esquistossomose, leishmaniose, entre outras 

doenças. 

III- Nesse programa estão garantidos, medicamentos para influenza, HIV/AIDS, tabagismo, além 

de vacinas, soros e imunoglobulinas. 

IV- Os medicamentos e insumos do CESAF são financiados pelos Municípios, porém adquiridos 

pelo Ministério da Saúde, sendo distribuídos aos Estados e Distrito Federal e cabem a esses o 

recebimento, armazenamento e a distribuição aos Municípios.  

Estão corretas as assertivas: 

a) I, II e IV 

b) I, III e IV 

c) II, III e IV 

d) I, II e III 

e) Apenas I e II 

23 - Estudos realizados demonstram que erros de medicação são ocorrências comuns  podendo 

assumir dimensões clinicamente significativas e impor custos relevantes ao sistema de saúde. Nesse 

contexto analise as assertivas abaixo: 

I- Erro de medicação é definido como um evento inevitável ocorrido em qualquer fase da terapia 

medicamentosa, que pode ou não causar danos ao paciente. 
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II- Os erros são por definição preveníveis. Portanto erros de medicação é qualquer evento evitável 

que, de fato ou potencialmente, possa levar ao uso inadequado de medicamento podendo ou 

não provocar dano ao paciente. 

III- Os erros podem ocorrer em diferentes fases podendo ser erros de prescrição, de dispensação e 

de administração de medicamentos. 

IV- As falhas de comunicação entre os serviços e os diferentes profissionais envolvidos na terapia 

medicamentosa e as falhas na conferência entre doses de prescrição e doses de dispensação de 

fármacos estão entre as principais causas de erros de medicação. 

V- Os erros de medicação assim como as reações adversas a medicamentos são por definição 

preveníveis. 

É correto o que se afirma em: 

a) I, II e III 

b) I, III e IV 

c) II, III e IV 

d) I, III, IV e V 

e) III, IV e V 

24 - Os fármacos anti-inflamatórios são drogas de dois grupamentos farmacológicos distintos os anti-

inflamatórios esteroides (AINEs) e os não esteroides (AIEs) e, portanto, possuem indicações 

terapêuticas distintas. Com relação a esses fármacos assinale a alternativa CORRETA. 

a) Os AIEs, basicamente, atuam sobre as enzimas prostaglandinas sintetases, mais conhecidas 

como ciclooxigenase-1 (COX-1) e ciclooxigenase-2 (COX-2). 

b) Mais recentemente, foi isolada uma nova isoforma de prostaglandina sintetase, que recebeu 

a denominação de Ciclooxigenase - 3 (COX-3). Sua distribuição é mais restrita que as COX-

1 e COX-2, porém é abundantemente encontrada em amostras de tecido encefálico e 

cardíaco. Os AIEs atuam inibindo especificamente a enzima COX-3. 

c) Os AINEs são drogas que mimetizam os efeitos do hormônio cortisol. Este hormônio é 

essencial à vida, sendo responsável por vários processos, desde o estado de embrião. Além 

de possuir efeitos metabólicos próprios, também, age amplificando o efeito de outros 

hormônios no organismo humano. 

d) Os AINEs promovem a inibição da transcrição de citocinas iniciadoras da inflamação, como 

interleucinas e consequentemente, ocorre a diminuição do acúmulo e função de células que 
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participam das reações inflamatórias e imunes, devido a este fato alguns AINEs estão, 

também, incluídos na classificação de drogas imunossupressoras. 

e) Os principais representantes do grupo de mediadores químicos denominados eicosanóides 

inibidos pelos AINEs são as prostaglandinas, as prostaciclinas e os tromboxanos. 

25 - Com base na lei 8.142 a participação da comunidade na gestão do SUS se dá por meio dos 

Conselhos de Saúde e das Conferências de Saúde e para que os mesmos exerçam controle social são 

características fundamentais destes Conselhos: 

a) Ser consultivos e avaliar a situação de saúde dos indivíduos atendidos na alta complexidade 

e 50% serem profissionais de saúde. 

b) A representação dos usuários não tem caráter obrigatório no conjunto de participantes desde 

que os conselhos indiquem prioridades para a aplicação dos recursos. 

c) Participam dos conselhos apenas gestores de saúde representando os Municípios, Estados e 

União. 

d) Ser deliberativo e deve ter acesso a informações sobre a aplicação dos recursos financeiros. 

50% de seus representantes devem ser usuários do sistema e os demais 50% representantes 

do governo, prestadores de serviço de saúde e profissionais de saúde.  

e) A representação dos usuários corresponde a 33,3% do total dos conselheiros de cada esfera 

do governo. 

26 - Com base na Portaria 344/98 do Ministério da Saúde que aprova o regulamento técnico para 

medicamentos de controle especial e suas atualizações analise se as afirmações abaixo são 

VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F). A seguir assinale a alternativa que indicar a sequência 

correta: 

(  ) O Misoprostol faz parte da lista C1 e sua compra e uso só será permitida em estabelecimentos 

hospitalares devidamente cadastrados junto a autoridade sanitária para este fim. 

(    ) As substancias retinóicas como a Isotretinoina fazem parte da Lista C2. 

(    ) As substancias Anabolizantes fazem parte da lista B1. 

(   ) As Autoridades Sanitárias do Ministério da Saúde, Estados, Municípios e Distrito Federal 

inspecionarão periodicamente as empresas ou estabelecimentos que exerçam quaisquer atividades 

relacionadas as substâncias e medicamentos de que trata este Regulamento Técnico e suas 

atualizações, para averiguar o cumprimento dos dispositivos legais. 

Assinale a alternativa que representa a classificação das afirmações, respectivamente: 

a) V; V; F; V 
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b) V; F; V; V 

c) V; F; F; F 

d) V; V; F; F 

e) F; V; V; F 

27 - Com a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), institucionalizou-se a 

responsabilidade de estabelecer, coordenar e monitorar os sistemas de vigilância toxicológica e 

farmacológica, além de regular, controlar e fiscalizar medicamentos de uso humano que representam 

risco à saúde pública, fato que viabilizou a implantação de um programa nacional de 

farmacovigilância. Com relação à farmacovigilância analise as assertivas abaixo: 

I- É uma atividade exercida exclusivamente pelo profissional farmacêutico, pois esse tem notório 

saber acerca dos efeitos adversos de fármacos. 

II- A ANVISA descreve em sua pagina eletrônica que cabe à farmacovigilância identificar, avaliar 

e monitorar a ocorrência dos eventos adversos relacionados ao uso dos medicamentos 

comercializados no mercado brasileiro, com o objetivo de garantir que os benefícios 

relacionados ao uso desses produtos sejam maiores que os riscos por eles causados. Nesse 

sentido entende-se a importância de um sistema eficaz de farmacovigilância no ambiente 

hospitalar, pois entre outras coisas permite detectar os erros de medicação sendo importante no 

treinamento de prevenção dos mesmos. 

III- De acordo com o conceito da Organização Mundial de Saúde (OMS), a farmacovigilância é 

definida como ―a ciência e atividades relativas a identificação, avaliação, compreensão e 

prevenção de efeitos adversos ou quaisquer problemas relacionados ao uso de medicamentos‖.  

IV- A farmacovigilância corresponde à detecção e correção dos problemas relacionados ao uso de 

medicamentos com objetivo de padronizar as compras dos mesmos, monitorar os eventos 

adversos e controlar os erros de medicação. Nessa perspectiva não são relevantes os desvios de 

qualidade de medicamentos nem as interações medicamentosas. 

São verdadeiras as assertivas: 

a) I e II 

b) I, II e III 

c) II e III 

d) I, II e IV 

e) II III e IV 
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28 - Tendo em vista multiplicidade de produtos farmacêuticos lançados constantemente no mercado e 

a escassez de recursos financeiros torna-se imprescindível estabelecer prioridades, selecionando-se 

medicamentos seguros, eficazes que atendam às reais necessidades da população, o que resultará em 

benefícios terapêuticos e econômicos.  

Considerando o exposto acima avalie as afirmativas a seguir: 

I- A padronização de medicamentos nos sistemas de saúde deverá ser um processo dinâmico, 

contínuo e participativo. Nesse sentido a OMS estimula a criação de listas de medicamentos 

essenciais como estratégia para garantir o acesso e racionalidade nos sistemas de saúde. 

II- A seleção de medicamentos diz respeito a uma equipe multidisciplinar que deverá estimular o 

uso racional de medicamentos para obtenção dos melhores resultados para o paciente. 

III- A seleção de medicamentos em farmácia hospitalar é atribuição exclusiva do profissional 

farmacêutico. 

IV- A padronização de medicamentos busca promover o uso seguro de medicamentos evitando 

complicações clínicas e diminuindo custos. 

É correto o que se afirma em: 

a) I, II e III 

b) I e II, apenas  

c)  II e III, apenas  

d) I e IV, apenas  

e) I, II e IV 

29 - O estudo do destino dos fármacos no organismo após sua administração corresponde a 

Farmacocinética. Com relação a este processo assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A entrada dos fármacos no organismo, seus deslocamentos entre diferentes tecidos e sua 

saída pressupõem a passagem através de membranas influenciada pelas características físico-

químicas de ambos. 

b) As vias de administração de fármacos denominadas parenterais são aquelas em que o 

fármaco entra em contato com qualquer segmento do trato digestório podendo originar  efeitos 

locais e sistêmicos. 

c) A absorção de fármacos consiste no movimento do fármaco desde o local de aplicação até a 

corrente circulatória. A absorção depende do fluxo sanguíneo no sítio absortivo, da solubilidade 

do fármaco entre outros fatores. 
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d) A via de administração de fármacos denominada intravenosa propicia a obtenção de efeito 

imediato do fármaco e níveis plasmáticos previsíveis, pois a absorção não é necessária. 

e) A biodisponibilidade pode ser afetada pelo grau de desintegração e dissolução das formas 

farmacêuticas nos fluidos orgânicos. Um mesmo principio ativo pode ter variável 

biodisponibilidade em diferentes formulações farmacêuticas. 

30 - A lei 9.787/1999 estabelece o medicamento Genérico e dispõe sobre a utilização de nomes 

genéricos em produtos farmacêuticos. Com base nesta lei assinale a alternativa que contém a relação 

CORRETA entre as colunas. 

A- Medicamento Genérico 

B- Medicamento de Referência  

C- Medicamento Similar 

 

I- Aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos, apresenta a mesma 

concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica, 

preventiva ou diagnóstica, do medicamento de referência registrado no órgão federal 

responsável pela vigilância sanitária, podendo diferir somente em características relativas ao 

tamanho e forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, excipientes e veículos, 

devendo sempre ser identificado por nome comercial ou marca. 

II- Medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este 

intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou 

de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e 

designado pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI. 

III- Produto inovador registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária e 

comercializado no País, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas 

cientificamente junto ao órgão federal competente, por ocasião do registro. 

Assinale a alternativa que contém a relação correta: 

a) A-II; B-III; C-I 

b) A-II; B-I; C-III 

c) A-I; B-III; C-II 

d) A-I; B-II; C-III 

e) A-III; B-II; C-I 
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31- A resistência antimicrobiana representa um problema critico de saúde da atualidade. As bactérias 

desenvolvem resistência a cada antibiótico criado, com a escassez de novos antibióticos no mercado 

então a necessidade de medidas nessa área é cada vez mais urgente, pois além de constituir um ônus 

financeiro para os serviços de saúde comprometem a efetividade dos tratamentos. Com base na 

resistência antimicrobiana assinale a alternativa INCORRETA. 

a) A eficácia microbiológica de um antimicrobiano corresponde a capacidade deste eliminar ou 

inibir a multiplicação dos microrganismos e estas propriedades são medidas através de vários 

métodos microbiológicos..  

b) Apesar dos avanços da indústria farmacêutica pouco se avança na descoberta de alternativas 

eficazes para problemas de resistência bacteriana sempre emergente. Essa decorre 

especialmente da exposição repetida dos microrganismos aos antimicrobianos. 

c) Todos os microrganismos expostos a concentrações subinibitórias (sub MIC) de 

antimicrobianos apresentam importantes alterações morfológicas e funcionais que não chegam 

a se expressar por morte ou inibição de multiplicação. 

d) O inadequado emprego de antimicrobianos é importante fator para o aumento de taxas de 

resistência microbiana. 

e) Algumas espécies bacterianas são consideradas naturalmente resistentes aos antibacterianos 

e outras sob a exposição continuada a antibacterianos poderão apresentar resistência decorrente 

do desenvolvimento de novos mecanismos de defesa. 

32 - Enquanto o alto consumo de medicamentos é demonstrado e discutido por diversos estudos e 

desperta preocupação em profissionais e autoridades de saúde, a questão da não adesão ao tratamento 

medicamentoso prescrito também tem grande importância, pois juntamente com outros fatorem 

influem sobre o uso racional de recursos terapêuticos. Com relação aos aspectos da terapia 

medicamentosa descritos acima analise as afirmativas a seguir: 

I-  A promoção do uso racional de medicamentos é um componente muito importante de uma 

política nacional de medicamentos e na prática o uso racional de medicamentos é um processo 

que não compreende a prescrição médica ficando limitado a disponibilidade, dispensação e 

consumo dos medicamentos eficazes e seguros nas doses, intervalos e períodos de tempo 

indicados. 

II- Segundo ANVISA o uso racional é sempre que um paciente recebe o medicamento apropriado 

à sua necessidade clínica, na dose e posologia corretas, por um período de tempo adequado e ao 

menor custo para si e para a comunidade. 
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III- O uso racional de medicamentos garante benefícios à população, às instituições e aos sistemas 

de saúde. Para o usuário, a escolha racional proporciona garantia de eficácia, segurança, 

conveniência e menor custo. Institucionalmente, há melhoria do padrão de atendimento e 

significativa redução de gastos para as instituições de saúde. 

É correto o que se afirma: 

a) Apenas em I 

b) Em II e III 

c) Apenas em II 

d) Em I e III 

e) Em I e II 

33 - No âmbito do SUS o financiamento para a Assistência Farmacêutica é constituído por três 

componentes que são: Componente Básico, Componente Estratégico e Componente Especializado 

Com relação a estes componentes analise as assertivas abaixo: 

I-  A responsabilidade pela garantia de acesso aos medicamentos considerados essenciais, 

inclusos nesses componentes, foi dividida entre as três esferas de Governo.  

II- O financiamento do Componente Especializado é predominantemente bipartite, ou seja, 

realizado pelo Ministério da Saúde e Secretarias de Estado da Saúde.  

III- O Componente Básico da Assistência Farmacêutica 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. Atualmente, é regulamentado pela Portaria nº 1.555, de 30 de 

julho de 2013, que dispõe sobre as normas de financiamento e de execução no âmbito do SUS. 

O financiamento deste componente é de responsabilidade exclusiva dos Municípios. 

IV- São considerados estratégicos os medicamentos utilizados para tratamentos de doenças de 

perfil endêmico, cujo controle e tratamento tenham protocolo e normas estabelecidas e 

possuam impacto sócio econômico. A aquisição destes medicamentos ocorre de forma 

centralizada pelos Estados e estes são responsáveis pela distribuição aos Municípios. 

São verdadeiras as assertivas: 

a) I e IV 

b) I, II e III 

c) II e IV 

d) I, II e IV  

e) I e II  
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34 - Em relação às ações do SUS regulamentadas pela lei A lei nº 8.080/90 é CORRETO afirmar 

que: 

a) O SUS é constituído por um conjunto de ações e serviços de saúde prestados apenas por 

órgãos e instituições públicas, sejam elas federais estaduais ou municipais. 

b) Constitui campo de atuação do SUS a execução de ações de Vigilância Sanitária, Vigilância 

Epidemiológica e de Saúde do Trabalhador e todos tem acesso a todos os serviços públicos 

de saúde. 

c) Somente pacientes que tem renda familiar baixa e apresentam carteira de trabalho tem 

direito aos serviços do SUS. 

d) O setor privado não pode participar do SUS, de forma complementar. 

e) É objetivo do SUS executar ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, 

priorizando as ações de caráter curativo em detrimento dos cuidados de prevenção e 

promoção da saúde. 

35 - Na Lei 8.080, de 1990, que estabelece a organização básica das ações e serviços de saúde, consta 

que, entre os campos de atuação do SUS, está incluída a execução de ações de ―assistência 

terapêutica integral, inclusive a farmacêutica‖, bem como a ―formulação da política de 

medicamentos‖. Neste contexto de saúde ocorre a construção de um conceito de Assistência 

Farmacêutica (AF) capaz de orientar novas posturas profissionais e institucionais. Acerca desse tema 

considere as seguintes afirmativas: 

I- Considera- se a AF um conjunto de ações desenvolvidas pelo Farmacêutico envolvendo outros 

profissionais de saúde, voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde tanto no nível 

individual como coletivo. 

II- A AF é conceituada como um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção, e recuperação 

da saúde, tanto individual quanto coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial, que 

visa promover o acesso e o seu uso racional; esse conjunto de ações envolve a pesquisa, o 

desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, 

programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos e 

serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de 

resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população. 

III Atenção Farmacêutica é entendida como um modelo de prática farmacêutica, desenvolvida no 

contexto da Assistência Farmacêutica e compreendendo atitudes, valores éticos, 

comportamentos, habilidades, compromissos e corresponsabilidades na prevenção de doenças, 
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promoção e recuperação da saúde, de forma integrada à equipe de saúde. É a interação direta do 

farmacêutico com o usuário, visando uma farmacoterapia racional e a obtenção de resultados 

definidos e mensuráveis, voltados para a melhoria da qualidade de vida. Esta interação deve 

envolver as concepções de seus sujeitos, respeitadas as suas especificidades bio-psico-sociais, 

sob a ótica da integralidade das ações de saúde. 

Assinale a alternativa correta: 

a) As afirmativas I, II e III são verdadeiras. 

b) Somente a afirmativa I é verdadeira 

c) Somente a afirmativa III é verdadeira. 

d) As afirmativas II e III são verdadeiras. 

e) As afirmativas I e II são verdadeiras. 

36 - A instância colegiada, de caráter permanente, que garante a participação do cidadão na 

formulação de estratégias para o aperfeiçoamento do SUS é: 

a) O Fundo Nacional de Saúde. 

b) A Conferência de Saúde. 

c) A Comissão Intergestores Bipartite. 

d) O Conselho de Saúde. 

e) A Secretaria Municipal de Saúde. 

37 - Faça a correta relação entre o conceito e a descrição com relação aos princípios e Diretrizes do 

SUS: 

I- Todos têm direito de acesso às ações e serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 

II- Conjunto articulado e continuo de ações e serviços, preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema. 

III- Não pode haver discriminação no acesso aos serviços de saúde ou privilégios de qualquer 

espécie. 

IV- Responsabilidade e autonomia para decidir e implementar ações e serviços de saúde.  

Os conceitos acima se referem à descrição respectivamente: 

a) Universalidade, Integralidade, Igualdade, Descentralização. 

b) Integralidade, Regionalização, Priorização, Acessibilidade. 

c) Universalidade, Hierarquização, Equidade, Integralidade. 

d) Hierarquização, Integralidade, Universalidade, Equidade. 

e) Hierarquização, Universalidade, Descentralização, Equidade. 
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38 - O arcabouço institucional e decisório do SUS pressupõe uma articulação estreita entre a atuação 

de gestores do sistema em cada nível de governo. Esse arcabouço é composto por: 

a) No nível Municipal, pela Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Saúde e 

Comissão Intergestores Bipartite. 

b) No nível Estadual, pela Secretaria Estadual de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, 

Conselho de Secretários Municipais de Saúde e Comissão Intergestores Tripartite. 

c) No Nível Federal, pelos Conselhos Municipais de Saúde, Conselhos Estaduais de Saúde, 

Secretarias Municipais de Saúde, Comissão Intergestores Bipartite. 

d) No nível federal, pelo Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários Estaduais de 

Saúde, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, Conselho Nacional de Saúde 

e Comissão Intergestores Tripartite. 

e) No nível Municipal, pelo Conselho Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde e 

Comissão Intergestores Tripartite. 

39 - A portaria nº 2.488/2011 aprova a Politica Nacional de Atenção Básica estabelecendo a revisão 

de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família 

(ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) são responsabilidades comuns a 

todas as esferas do governo: 

I- São responsabilidades comuns a todas as esferas de Governo: estabelecer, nos respectivos 

Planos de Saúde, prioridades, estratégias e metas para a organização da Atenção Básica. 

II- Compete ás Secretarias Estaduais de Saúde ser co-responsável, pelo monitoramento da 

utilização dos recursos federais da Atenção Básica transferidos aos Municípios. 

III- Compete às Secretarias Municipais de Saúde organizar, executar e gerenciar os serviços e 

ações de Atenção Básica, de forma universal, dentro do seu território, incluindo as unidades 

próprias e as cedidas pelo Estado e pela União. 

IV- Compete somente ao Ministério da Saúde destinar recursos para compor o financiamento 

tripartite da Atenção Básica. 

Assinale a alternativa que contém as afirmativas corretas:          

a) II, III e IV 

b) I, II e III 

c) III e IV 

d) I, III e IV 

e) II e III 
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40 - O Código de Ética Farmacêutica é o conjunto de normas que devem ser observadas pelos 

farmacêuticos no exercício do seu âmbito profissional, em favor da saúde das pessoas. A Resolução 

nº 596/2014 do Conselho Federal de Farmácia (CFF) é que dispõe sobre o Código de Ética 

Farmacêutica, o Código de Processo Ético, e estabelece as infrações e regras de aplicação das 

sanções disciplinares aos farmacêuticos. Acerca disso analise as assertivas abaixo: 

I- É direito do  farmacêutico ser fiscalizado no âmbito profissional e sanitário exclusivamente por 

profissionais da área de saúde dentre eles médicos, enfermeiros, fisioterapeutas ou outro 

profissional da saúde.  

II- É dever do farmacêutico contribuir para a promoção, proteção e recuperação da saúde 

individual e coletiva, sobretudo quando, nessa área, ocupar cargo ou desempenhar função 

pública. 

III- O farmacêutico deve cumprir as disposições legais e regulamentares que regem a prática 

profissional no país, sob pena de aplicação de sanções disciplinares e éticas regidas pelo código 

de ética. 

IV- O CFF, pessoa jurídica de direito público e classificado como autarquia especial criada por 

lei, é uma entidade fiscalizadora do exercício profissional e da ética farmacêutica no país. 

V- O Código de Ética Farmacêutica contém as normas que devem ser observadas pelos 

farmacêuticos e os demais inscritos nos Conselhos Regionais de Farmácia (CRF) no exercício 

do âmbito profissional respectivo, inclusive nas atividades relativas ao ensino, à pesquisa e à 

administração de serviços de saúde, bem como quaisquer outras atividades em que se utilize o 

conhecimento advindo do estudo da Farmácia, em prol do zelo pela saúde. 

Estão corretas as assertivas: 

a) I, IV e V 

b) II, III e IV 

c) II, III, IV e V 

d) I, II, III e IV 

e) I, III, IV e V 

 


