
 

 

 
 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAÍ 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2018 - DATA: 25/03/2018 

PERÍODO DA PROVA: TARDE 

CARGO: FARMACÊUTICO 
 

 
LEIA AS INTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE REALIZAR A PROVA 

 

1. Você vai receber do fiscal os materiais abaixo: 
� Um CADERNO DE PROVA com 30 questões objetivas sem repetição ou falha. Caso haja algum 

erro de impressão favor comunicar ao fiscal de sala para fazer a troca do CADERNO DE PROVA. 
� Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova objetiva. Cuidado para não rasurar o 

código de barras do mesmo. 
� Para a realização da prova objetiva, use apenas o material mencionado acima e em hipótese 

alguma, papéis para rascunho. 
2. Verifique se o material recebido está completo. Verifique se seus dados pessoais conferem com aqueles 

apresentados no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de 
sala para efetuar a correção em Ata. 

3. Após a conferência de seus dados pessoais, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio 
do CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 

4. Preencha o seu número de inscrição e assine no espaço abaixo indicado neste CADERNO DE PROVA. 
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser 

feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.  

EXEMPLO:   
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem 

como qualquer outro tipo de rasura. Alternativas rasuradas serão anuladas automaticamente pelo 
sistema de correção. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 04 (quatro) alternativas, classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas 
uma alternativa para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Nenhum fiscal está autorizado a emitir opinião, nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 

Prova Objetiva. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve um tempo hábil antes do final do tempo de prova para transcrever as alternativas para o seu 

CARTÃO-RESPOSTA. 
12. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE PROVA não serão levados em conta. 
13. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 

devidamente assinado e preenchido. Entregue também ao Fiscal de sala o CADERNO DE PROVA. O 
mesmo não poderá ser levado pelo candidato, deve ser guardado e lacrado em envelope específico. 

14. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 03horas. 
15. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) 

hora de seu início. 
BOA PROVA! 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

INSCRIÇÃO NOME COMPLETO 
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Conselhos durante um terremoto 

                                                       Affonso 
Romano de Sant’Anna 
 
           A ruína nos dá lições de vida. 
           Desabam prédios no centro da 
cidade do México num estrondoso 
terremoto. Racham pias, os espelhos se 
partem, água escura irrompe das paredes e 
tudo começa a afundar. Na rua os carros 
balançam igual gelatina, começa uma 
chuva apocalíptica de vidros e depois 
tijolos, ferro e pó, até que a morte se 
esconda sob os escombros.  
           Mas __ todo instante nos chegam 
notícias de que bebês sobreviveram seis 
dias sob os destroços, casais resistiram sob 
os entulhos e outros, apesar de 
desabarem inteiramente com os edifícios, 
chegaram ao solo intactos. 
           Então é lícito pensar que, embora 
muitos pereçam, a ruína nos dá lições de 
vida. Pois desabam os casamentos, os 
negócios, a saúde e os regimes, mas não 
se sabe onde nem _______milagre surgem 
forças, propiciando o resgate e nos livrando 
do total aniquilamento. 
          Todos já estivemos e estaremos em 
algum terremoto. Um terremoto é onde a 
paisagem nos trai. Um terremoto é 
quando se quebrou a solidariedade entre o 
seu ponto de vista e as coisas. Um 
terremoto não é só quando o caos 
demoniacamente toma conta do cosmos. 
Um terremoto, eu lhes digo o que é: é a 
hora da traição da natureza. Ou da traição 
também dos homens, se quiserem. Um 
terremoto, minha amiga, é quando, como 
agora, você está se separando. Você me 
diz de soslaio, querendo-não-querendo 
conversar, você vai me dizendo que seu 
casamento está desmoronando. Você está 
________ da pele, com a voz meio 
sepultada lançando um grito de socorro, e 
aqui com a equipe de salvamento posso lhe 
lançar a frase: a ruína nos dá lições de 
vida. 
          Terremoto é a hora da traição do 
amigo, que invejoso concorre como inimigo 
e lança fel ___ a amizade era mel, e 
envenena __ rima de seus dias sendo Caim 
em vez de Abel.  

           Por isso, há que afixar conselhos 
sobre __ hora do terremoto. Como nos 
abrigos antiatômicos, nas indústrias do 
perigo, há que adiantar as medidas a serem 
tomadas quando o terremoto vier. Daí o 
primeiro conselho é: não entre em pânico 
acima do tolerável. Lembre que todo 
terremoto é passageiro. Porque este é o 
sortilégio dos terremotos: nenhum 
terremoto é permanente, embora muitos e 
tanta coisa nele pereçam para sempre. 
Mesmo os mais profundos e autênticos 
cataclismos não duram mais que 
pouquíssimos, embora diabólicos, 
segundos. 
          Outro conselho: embora rápido e 
fulminante, nada garante que ele não torne 
a se repetir. Há que estar atento também 
para o fato de que esse movimento é 
interior e exterior.  O que desabou por cima 
não é tudo. É sintoma apenas do que se 
moveu por baixo. Um terremoto autêntico 
vem mesmo de camadas profundas e a 
superfície só vai acalmar quando as 
camadas geológicas lá dentro se ajeitarem 
de novo. 
          Sobretudo, depois do terremoto ___ 
que aprender com as ruínas. Porque os 
engenheiros que me perdoem, mas a ruína 
é fundamental. É a hora do retorno. E se 
vocês me permitissem discretamente citar 
Heidegger, com ele eu diria que a ruína só 
é negativa para aquele que não entende a 
necessidade de demolição. Pois a tarefa do 
indivíduo é refazer-se a partir de suas 
ruínas. Temos mais é que catar os cacos 
do caos, catar os cacos da casa, catar os 
cacos do país. Depois da demolição 
poderemos nos erguer na luminosidade do 
ser. Ruína, neste sentido, não é 
decadência. Ao contrário: é a hipótese de 
soerguimento. 
         As ruínas do presente nos ensinam 
que um terremoto é quando não há mais o 
centro das coisas. E o México foi o centro, 
o centro do centro - a capital, que foi 
arrasada. Mas aprendendo com a ruína, ali 
já nos prometem o verde. Já tracejam 
planos de jardim ___ as crianças e as flores 
povoarão o amanhã.  
         Amigo, amiga, terremotos ocorrem 
sempre e muitos aí perecem. Mas a função 
do sobrevivente é sobreviver reconstruindo. 
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         A ruína, além da morte, nos dá lições 
de vida. 
 
01) Assinale a alternativa que completa 
corretamente as lacunas do texto, na 
ordem em que aparecem: 
a)  a, por que, embaixo, onde, a, a, há, 
onde. 
b)  à, porque, em baixo, aonde, a, a, à, 
onde. 
c)  a, porque, em baixo, aonde, à, à, há, 
aonde. 
d)  à, por que, embaixo, onde, à, a, a, 
aonde. 
 
02) Assinale a afirmação incorreta: 
a)  A partir dos momentos difíceis, o 
homem pode reconstruir sua vida. 
b)  O autor, ao recorrer a um fato real 
ocorrido no México, aproveita para discutir 
também questões existenciais e filosóficas 
do ser humano. 
c)  O autor faz referência a um texto que 
narra a história de dois irmãos. 
d)  Devemos seguir rigorosamente os 
conselhos para que não sejamos vítimas de 
terremotos, como o ocorrido no México. 
 
03) Em todas as alternativas o 
significado das palavras destacadas 
está adequado ao texto, exceto em:   
a)  “...inteiramente com os edifícios, 
chegaram ao solo intactos.” (= ILESOS). 
b)  “Então é lícito pensar que, embora 
muitos pereçam...” (= VÁLIDO).        
c)  “...este é o sortilégio dos 
terremotos...” (= CASTIGO). 
d)  “...embora muitos e tanta coisa nele 
pereçam para sempre...”  (= ACABAM). 
 
04) Assinale a alternativa em que o 
trecho retirado do texto não apresenta 
sentido conotativo: 
a)  “Pois desabam os casamentos, os 
negócios, a saúde e os regimes...” 
b)  “Um terremoto autêntico vem mesmo 
de camadas profundas e a superfície...” 
c)  “...com a voz meio sepultada 
lançando um grito de socorro...” 
d)  “Temos mais é que catar os cacos 
do caos, catar os cacos da casa...” 
 

05) Marque a alternativa em que a 
palavra destacada está grafada 
corretamente, de acordo com o 
significado expresso pelo contexto geral 
da frase: 
a)  O barco emergiu rapidamente após 
o acidente em alto-mar.  
b)  Fiz tanto esforço físico que estou 
lasso. 
c)  A vultuosa quantia roubada pelos 
ladrões ainda não foi recuperada. 
d)  Hoje fui ao supermercado e agora a 
dispensa está repleta de mantimentos. 
 
06) Assinale a alternativa que não 
apresenta um conectivo lógico: 
a) E. 
b) Ou. 
c) Não. 
d) Par. 
 
07) Em uma prova cuja nota máxima era 
100, Paula, Abel e Bruno tiraram juntos 
228 pontos. A nota de Bruno era maior 
que a de Paula em 44 pontos, já a nota 
de Abel ultrapassava a metade da nota 
de Bruno em 22 pontos. Quantos pontos 
Paula e Abel tiraram juntos? 
a) 128 pontos.  
b) 138 pontos. 
c) 145 pontos. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
08) A tabela verdade de uma proposição 
do tipo P(p, q, r, s) possui quantas 
linhas? 
a) 16. 
b) 17. 
c) 18. 
d) Essa informação é impossível de ser 
dada sem os valores lógicos de p, q, r e s.  
 
09) Determine o valor lógico da sentença 
“ 5²=25 ou 3 é par”: 
a) É uma negação. 
b) É uma proposição composta. 
c) É verdade. 
d) É falsidade.  
 
10) Uma reta passa, necessariamente, 
por 2 pontos distintos e, por sua vez, 
esses dois pontos são ligados por uma 
única reta. Desenhando em uma folha 10 
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pontos distintos, qual o número máximo 
de retas que podem ser formadas 
ligando-os? 
a) 45 retas. 
b) 55 retas. 
c) 60 retas. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
11) Até pouco tempo, antes de tomar 
posse como Ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Alexandre de 
Moraes, era filiado a qual Partido 
Político? 
a) DEM. 
b) PMDB. 
c) PSDB. 
d) PT. 
 
12) Estado do nordeste brasileiro 
conhecido como a “Terra dos 
Marechais”, por ser o berço de 
nascimento de Deodoro da Fonseca e 
Floriano Peixoto, é o local onde 
Fernando Collor de Mello iniciou sua 
carreira política e atualmente o 
representa no Senado Federal: 
a) Alagoas. 
b) Maranhão. 
c) Pernambuco. 
d) Sergipe. 
 
13) Nossa Constituição Federal 
completará 30 anos em outubro, quando 
de sua promulgação mais um Estado foi 
criado em nosso país. Que Estado fará 
aniversário juntamente com nossa Carga 
Magna? 
a) Amapá. 
b) Rondônia. 
c) Roraima. 
d) Tocantins. 
 
14) O verbo “malufar” não existe 
oficialmente, porém foi incorporado ao 
nosso vocabulário para designar fatos 
políticos escusos. Quando da expedição 
da ordem de prisão de Paulo Maluf, o 
Ministro Edson Fachin determinou 
também a perda de seu mandato 
político. Que cargo Maluf ocupava 
quando de sua prisão no final do ano 
passado? 
a) Deputado Estadual em São Paulo. 

b) Deputado Federal por São Paulo. 
c) Governador de São Paulo. 
d) Senador por São Paulo. 
 
15) Das COMPETÊNCIAS E 
ATRIBUIÇÕES descritas na Lei 8080/90 
assinale a alternativa Incorreta: 
a) Definição das instâncias e 
mecanismos de controle, avaliação e de 
fiscalização das ações e serviços de saúde. 
b) Administração dos recursos 
orçamentários e financeiros destinados, em 
cada ano, à saúde. 
c) Acompanhar, controlar e avaliar as 
ações e os serviços de saúde, respeitadas 
as competências estaduais e municipais. 
d) Elaboração de normas para regular 
as atividades de serviços privados de 
saúde, tendo em vista a sua relevância 
pública. 
 
16) Relacionado a Vigilância 
epidemiológica e indicadores 
epidemiológicos das infecções 
hospitalares, assinale a alternativa 
Correta: 
a) Vigilância Epidemiológica das 
infecções hospitalares é a observação 
ativa, sistemática e contínua de sua 
ocorrência e de sua distribuição entre 
pacientes, hospitalizados ou não, e dos 
eventos e condições que afetam o risco de 
sua ocorrência, com vistas à execução 
oportuna das ações de prevenção e 
controle. 
b) As alterações de comportamento 
epidemiológico não são objeto de 
investigação epidemiológica específica. 
c) A CCIH deverá elaborar 
periodicamente um relatório com os 
indicadores epidemiológicos interpretados e 
analisados. Esse relatório não deverá ser 
divulgado, é realizado a nível de arquivo. 
d) Cada cirurgião recebe, diariamente, 
relatório com as taxas de infecção em 
cirurgias limpas referentes às suas 
atividades, e a taxa média de infecção de 
cirurgias limpas entre pacientes de outros 
cirurgiões de mesma especialidade ou 
equivalente. 
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17) Segundo as recomendações das 
lavagens de mãos descrita pelo 
ministério da saúde na PORTARIA Nº 
2616, DE 12 DE MAIO DE 1998, assinale 
a alternativa Correta: 
a) A utilização dos anti-sépticos, 
desinfetantes e esterilizantes seguirá as 
determinações da Portaria nº 15, de 23 de 
agosto de 1988, da Secretaria de Vigilância 
Sanitária (SVS)/ do Ministério da Saúde e o 
Processamento de Artigos e Superfícies em 
Estabelecimentos de Saúde/ MS, 2ª edição, 
1994, ou outras que as complementem ou 
substituam. 
b) São recomendadas, para a finalidade 
de anti-sepsia, as formulações contendo 
mercúrios orgânicos, acetona, quaternário 
de amônio, líquido de Dakin, éter e 
clorofórmio. 
c) As normas de limpeza, desinfecção e 
esterilização são aquelas definidas pela 
pelo conselho do estabelecimento. 
d) Nenhuma das alternativas estão 
corretas. 
 
18) As técnicas de normalização são 
essenciais para um efetivo planejamento 
e controle dos medicamentos utilizados 
nos hospitais. Compreende as etapas de 
seleção, especificação, classificação e 
codificação de produtos. O resultado da 
ação de normalização é a consolidação 
dos dados de especificação, 
identificação e codificação de 
medicamentos e posterior divulgação à 
Equipe de Saúde. A partir destas ações 
assinale a alternativa Correta: 
a) A seleção de medicamentos é um 
processo dinâmico, contínuo, 
multidisciplinar e participativo. Selecionar 
medicamentos tem como objetivo, escolher 
dentre todos os itens fornecidos pelo 
mercado, adotando critérios de eficácia, 
segurança, qualidade e custo, propiciando 
condições para o uso seguro e racional de 
medicamentos, àqueles que são 
necessários para a utilização na Instituição. 
b) A Codificação consiste na 
determinação, com exatidão, daquilo que 
se tem normatiza- do, fazendo uma 
descrição objetiva que deve conter detalhes 
que possam distinguir uma apresentação 
de outra, deve incluir: dosagem, forma 

farmacêutica, volume e/ou peso e 
nomenclatura do fármaco segundo a 
Denominação Comum Brasileira – DCB, 
cuja terminologia empregada na sua 
descrição deve ser entendida por usuários 
e fornecedores 
c) Classificação significa simbolizar 
todo o conteúdo de informações 
necessárias por meio de números e/ou 
letras com base na classificação obtida do 
medicamento, de forma clara e concisa 
evitando interpretações duvidosas ou 
confusas. 
d) Todas as alternativas estão 
Incorretas. 
 
19) Cavallini e Bisson (2002) definem 
padronização de medicamentos como a 
constituição de uma relação básica de 
produtos que atendam aos critérios 
propostos pelo Ministério da Saúde. Os 
itens devem ser de amplo 
aproveitamento, objetivando o 
atendimento médico-hospitalar de 
acordo com as necessidades e 
peculiaridades de cada instituição. 
Assinale a alternativa que não atende 
como objetivo dessa padronização: 
a) Reduzir o custo de terapêutica sem 
prejuízos para a segurança do paciente e a 
eficácia dos medicamentos. 
b) Racionalizar o número de 
medicamentos, trazendo como 
consequência a redução dos custos de 
aquisição do arsenal terapêutico. 
c) Facilitar os processos logísticos de 
planejamento, aquisição, armazenamento, 
distribuição e controle dos medicamentos. 
d) Reduzir a qualidade da 
farmacoterapia e facilitar a vigilância 
farmacológica. 
 
20) De acordo com as definições usadas 
para armazenagem de medicamentos, 
assinale a alternativa Incorreta: 
a) Embalagem - Invólucro, recipiente ou 
qualquer forma de acondicionamento, 
removível ou não, destinado a cobrir, 
empacotar, envasar, proteger ou manter 
especificamente ou não os produtos.  
b) Estocagem - Conservação racional e 
segura de medicamentos. 
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c) Medicamento - Identificação 
impressa ou litografada, bem como dizeres 
pintados ou gravados a fogo, pressão, ou 
decalco, aplicada diretamente sobre 
recipiente, vasilhames, invólucros, 
envoltórios ou qualquer outro protetor de 
embalagem. 
d) Número do lote - Designação 
impressa no rótulo e na embalagem de 
medicamentos, que permita identificar a 
partida, série ou lote a que pertencem, para 
em caso de necessidades, localizar e rever 
todas as operações de fabricação e 
inspeção praticadas durante a produção. 
 
21) Qualquer edifício destinado a 
estocagem de medicamentos, deve ter 
área, construção e localização 
adequadas para facilitar sua 
manutenção, limpeza e operação, com 
espaço suficiente para estocagem 
racional dos medicamentos. Assinale a 
alternativa Incorreta relacionada a áreas 
de edifício e instalações: 
a) Toda área alocada para estocagem 
deve destinar-se somente a esse propósito, 
além de oferecer condições de flexibilidade 
que permitam eventuais modificações 
futuras. 
b) Os interiores dos almoxarifados 
devem apresentar superfícies lisas, sem 
rachaduras e sem desprendimento de pó, 
facilitando a limpeza e não permitindo a 
entrada de roedores, aves, insetos ou 
quaisquer outros animais. 
c) A iluminação, a ventilação e a 
umidade devem ser controladas, para evitar 
efeitos prejudiciais sobre os medicamentos 
estocados. 
d) O espaço ao redor dos 
almoxarifados deve ser vazios, facilitando a 
formação de pó, e que permita fácil acesso 
e manobra dos caminhões. 
 
22) Os medicamentos imunobiológicos 
(vacinas e soros) para manterem suas 
efetividades de uso, requerem 
condições ótimas de estocagem, 
especialmente no que se refere a 
temperatura. Conhecendo os requisitos 
de armazenamento destes, assinale a 
alternativa Incorreta: 

a) O manuseio de medicamentos 
imunobiológicos deve ter prioridade em 
relação aos demais, bem como sua 
liberação para entrega.  
b) As medições de temperatura 
efetuadas devem ser registradas 
mensalmente pelo responsável pelo 
almoxarifado e, qualquer anormalidade 
deve ser corrigida. 
c) Deve ser evitada, ao máximo, a 
exposição desses produtos a qualquer tipo 
de luz.  
d) As áreas de estocagem devem ser 
em equipamento frigorífico, constituído de 
refrigeradores, “freezers” e câmaras frias. 
 
23) Assinale a alternativa Incorreta 
quanto aos requisitos de distribuição de 
medicamentos: 
a) A circulação de medicamentos no 
serviço de saúde deve estar subordinada a 
CAF ou à farmácia, quando estas existirem. 
b) Todos os medicamentos distribuídos, 
independente do sistema de distribuição, 
devem conter rótulo que permita a 
identificação de: nome genérico e/ou 
comercial, concentração, via de 
administração, fabricante do medicamento, 
número de lote, data de validade e quando 
manipulado ou fracionado, a data de 
preparo. 
c) Quando o serviço de saúde optar 
pelo sistema de distribuição por dose 
unitária ou individualizada o rótulo deve 
permitir ainda a identificação do nome 
completo do paciente, quarto/leito, horário e 
dose. 
d) Todo o medicamento distribuído, não 
utilizado pelo paciente, deve ser descartado 
imediatamente. 
 
24) A Prescrição Médica é composta por 
dados, assinale a alternativa Incorreta: 
a) Cabeçalho – impresso que inclui 
nome e endereço do profissional ou da 
instituição onde trabalha (clínica ou 
hospital); registro profissional e número de 
cadastro de pessoa física ou jurídica, 
podendo conter, ainda, a especialidade do 
profissional. 
b) Inscrição – constituída por nome e 
endereço do paciente, idade, quando 
pertinente, e sem obrigatoriedade do 
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símbolo RX, que significa: “receba”; por 
vezes, esse último é omitido, e, em seu 
lugar, se escreve: “uso interno” ou “uso 
externo”, correspondentes ao emprego de 
medicamentos por vias enterais ou 
parenterais, respectivamente. 
c) Subscrição – designa a quantidade 
total a ser fornecida; para fármacos de uso 
controlado, essa quantidade deve ser 
expressa em algarismos arábicos, escritos 
por extenso, entre parênteses. 
d) Adscrição – é composta pelas 
orientações do profissional para o paciente. 
 
25) No Brasil, a prescrição de drogas é 
normatizada pelas leis federais 5.991/73 
e 9.787/99 e pela Resolução 357/01 do 
Conselho Federal de Farmácia. 
Conhecendo os modelos de receita 
medica assinale a alternativa Incorreta: 
a) Receita de controle especial – 
utilizada para a prescrição de 
medicamentos de tarja vermelha, com os 
dizeres “venda sob prescrição médica – só 
pode ser vendido com retenção da receita”, 
como substâncias sujeitas a controle 
especial, retinoicas de uso tópico, 
imunossupressoras e antirretrovirais, 
anabolizantes, antidepressivos etc. – listas 
“C”. 
b) Notificação de receita especial para 
talidomida – lista “b3”; tratamento para 90 
dias; validade de 30 dias. 
c) Receita azul ou receita B – é um 
impresso, padronizado na cor azul, utilizado 
para a prescrição de medicamentos que 
contenham substâncias psicotrópicas – 
listas “B1” e “B2” e suas atualizações 
constantes na Portaria 344/98. 
d) Substâncias antirretrovirais – lista 
“C4”. Formulário próprio estabelecido pelo 
Programa de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis/Aids/MS. 
 
26) ARDC Nº 67, DE 8 DE OUTUBRO DE 
2007, Dispõe sobre Boas Práticas de 
Manipulação de Preparações Magistrais 
e Oficinais para Uso Humano em 
farmácias. Assinale a alternativa 
Incorreta: 
a) As farmácias devem seguir as 
exigências da legislação sobre 
gerenciamento dos resíduos de serviços de 

saúde, em especial a RDC/ANVISA n° 306, 
de 07 de dezembro de 2004, ou outra que 
venha atualizá-la ou substituí-la, bem como 
os demais dispositivos e regulamentos 
sanitários, ambientais ou de limpeza 
urbana, federais, estaduais, municipais ou 
do Distrito Federal. 
b) Drogarias, ervanárias e postos de 
medicamentos não podem captar receitas 
com prescrições magistrais e oficinais, bem 
como não é permitida a intermediação entre 
farmácias de diferentes empresas. 
c) Medicamentos manipulados em 
farmácia de atendimento privativo de 
unidade hospitalar ou qualquer equivalente 
de assistência médica,podem ser utilizados 
em pacientes internados ou sob os 
cuidados da própria instituição, sendo 
também possível a comercialização dos 
mesmos. 
d) Não é permitida à farmácia a 
dispensação de medicamentos 
manipulados em substituição a 
medicamentos industrializados, sejam de 
referência, genéricos ou similares. 
 
27) O financiamento da Assistência 
Farmacêutica é responsabilidade dos 
três gestores do SUS. Com a publicação 
da Portaria GM nº 698/2006 o 
financiamento da Assistência 
Farmacêutica com recursos federais foi 
organizado em um bloco (Bloco de 
Financiamento da Assistência 
Farmacêutica). Assinale a alternativa 
que não corresponde a um componente 
do Bloco: 
a) Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica – destinado à aquisição de 
medicamentos e insumos no âmbito da 
atenção básica. 
b) Componente Estratégico da 
Assistência Farmacêutica – destinado ao 
custeio de ações relativas aos seguintes 
programas: o Controle de Endemias – 
Tuberculose, Hanseníase, Malária, 
Ieishmaniose, Chagas entre outras 
doenças; DST/Aids – Anti-retrovirais; 
Sangue e Hemoderivados; e 
Imunobiológicos. 
c) Componente de Medicamentos de 
Dispensação preferencial - destinado ao 
financiamento, juntamente com os estados 
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e o Distrito Federal, da aquisição de 
medicamentos de dispensação de caráter 
preferencial. 
d) Componente de Organização da 
Assistência Farmacêutica – destinado ao 
custeio de ações e serviços inerentes à 
Assistência Farmacêutica. 
 
28) ANESTÉSICOS GERAIS São 
fármacos que produzem analgesia, 
perda de consciência, relaxamento 
muscular e redução da atividade reflexa 
mediante depressão não seletiva, mas 
reversível, do SNC. Assinale a 
alternativa que não corresponde a um 
anestésico: 
a) Desflurano. 
b) Carisoprodol. 
c) Enflurano.  
d) Éter. 
 
29) Assinale a alternativa que não 
representa um inibidor de bomba 
protônica: 
a) MISOPROSTOL - É derivado 
sintético da prostaglandina E1. Exerce ação 
direta nos receptores da prostaglandina E1, 
situados na superfície das células parietais 
gástricas. Atua inibindo a secreção gástrica 
basal e a estimulada pela histamina, 
pentagastrina, alimentos e café. 
b) LANSOPRAZOL - É um 
benzimidazol substituído, assemelhando-se 
sua estrutura à do omeprazol; como este, é 
inibidor da bomba protônica. Em pH ácido é 
transformado em forma ativa, uma 
sulfenamida, que reage com os grupos 
tiólicos da enzima H+, K+ATPase e assim a 
inibe. Essa inibição bloqueia o passo final 
da secreção ácida. Produz taxas de cura 
mais altas que a ranitidina ou famotidina em 
pacientes com úlcera duodenal e gástrica. 
Cura úlceras duodenais mais rapidamente 
que a ranitidina ou famotidina. 
c) OMEPRAZOL - Corresponde a um 
benzimidazol substituído. Em pH neutro é 
quimicamente estável e sem atividade 
inibitória. Em pH 5 e mais baixo sofre 
rearranjo, dando um ácido sulfênico e uma 
sulfenamida, que reagem com os grupos 

tiólicos da enzima H+, K+ATPase, a bomba 
protônica, e assim a inibem 
irreversivelmente. Essa inibição impede a 
produção do ácido clorídrico pela célula 
parietal por estímulo dos receptores 
colinérgicos, histaminérgicos e 
gastrinérgicos. 
d) PANTOPRAZOL - É um 
benzimidazol substituído, como o 
lansoprazol e omeprazol, tendo o grupo 
difluormetoxi unido à fenila do biciclo. Atua 
como inibidor da bomba protônica. Em pH 
abaixo de 3 sofre rearranjo, dando uma 
sulfenamida cíclica, que se liga 
covalentemente às cisteínas dos 
segmentos quinto e sexto da membrana da 
H+, K+ATPase gástrica, a bomba protônica, 
e assim a inibe. Essa inibição, que aumenta 
com o aumento da secreção ácida, acarreta 
supressão potente e prolongada da 
secreção ácida basal e estimulada pela 
histamina, acetilcolina e gastrina. É mais 
estável que o omeprazol em meio neutro ou 
moderadamente ácido. 
 
30) Expectorantes são agentes que, em 
doses altas, estimulam o fluxo dos 
fluidos das vias respiratórias e facilitam 
o deslocamento dos irritantes para a 
faringe. São úteis em tosse irritante não 
produtiva associada com quantidade 
pequena de secreção. Assinale a 
alternativa que representa um 
medicamento que não desse ser usado 
em conjunto com o expectorante: 
a) Benzoato de sódio. 
b) Oxomemazina. 
c) Butamirato. 
d) Paracetamol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORTE AQUI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prezado(a) Candidato(a), anote suas respostas abaixo e destaque na linha pontilhada! 
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