
FARMACÊUTICO

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE
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“Se não existe esforço, não existe progresso.”
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PROCESSSO SELETIVO PÚBLICO

ATENÇÃO
Tempo de duração da prova: 3 horas, incluído o preenchimento do Cartão de Respostas.

Este caderno contém 20 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas de resposta A, B, C, D e E conforme disposição abaixo:– –

CÓDIGO DA PROVA

IBADE INSTITUTO BRASILEIRO DE
APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO

–
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ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - IRAJÁ

MANHÃ

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando a substituição.

Por motivo de segurança:

O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;

Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;

O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.
O descumprimento dessa determinação acarretará a eliminação do candidato; e

Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos
banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
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BOA PROVA!

Verifique se o código da Prova é o
mesmo do seu cartão de respostas.

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

Disciplinas
Quantidade

de questões

Valor da

questão

Conhecimentos Básicos de Saúde Pública 10 4

Conhecimentos Específicos 10 6
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Considerando as disposições acerca do Sistema
Único de Saúde, analise as afirmativas a seguir.

I. O dever do Estado de garantir a saúde consiste
fundamentalmente na formulação de políticas
sociais que visem à promoção da saúde.

II. A identificação e divulgação dos fatores
condicionantes e determinantes da saúde é um
dos objetivos do SUS.

III. Os municípios poderão constituir consórcios para
desenvolver em conjunto as ações e os serviços
de saúde que lhes correspondam.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E) II e III.

Questão 01

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito
sanitário, integração de territórios, referência e
contrarreferência e demais aspectos vinculados à
integração das ações e serviços de saúde entre os
entes federados é um dos objetivos das(os):

A) conselhos de saúde.
B) conferências de saúde.
C) sindicatos de saúde.
D) conselhos de classe.
E) comissões intergestores.

Questão 03

Com base nas competências das três esferas
administrativas do SUS, estabeleça a correta
correspondência entre a coluna I e a coluna II.

Coluna I

1. Direção nacional
2. Direção estadual
3. Direção municipal

Coluna II

( ) acompanhar, controlar e avaliar as redes
hierarquizadas do Sistema Único de Saúde.

( ) controlar e fiscalizar os procedimentos dos
serviços privados de saúde.

( ) definir e coordenar o sistema de vigilância
sanitária.

( ) gerir laboratórios públicos de saúde e
hemocentros.

( ) estabelecer normas, em caráter suplementar,
para o controle e avaliação das ações e serviços
de saúde.

A) 3, 1, 2, 1 e 2.
B) 1, 1, 2, 2 e 3.
C) 2, 3, 1, 3 e 2.
D) 3, 2, 3, 2 e 1.
E) 1, 2, 3, 1 e 3.

Questão 02

Aalternativa que corresponde a uma porta de entrada
aos serviços ambulatoriais especializados é:

A) serviço de imagem.
B) atenção hospitalar.
C) serviço de hemodinâmica.
D) atenção psicossocial.
E) serviço laboratorial.

Questão 04

De acordo com o Decreto 7.508/2011, o instrumento a
ser utilizado na identificação das necessidades de
saúde e que orientará o planejamento integrado dos
en tes federa t i vos , con t r i bu indo para o
estabelecimento de metas de saúde é o(a):

A) mapa da saúde.
B) protocolo clínico.
C) diretriz terapêutica.
D) indicador de saúde.
E) auditoria interna.

Questão 05
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Com base nas disposições acerca da notificação
compulsória de doenças, agravos e eventos de
saúde pública, analise as afirmativas a seguir.

I. A notificação compulsória deve ser realizada
somente diante da confirmação de doença ou
agravo.

II. A notificação compulsória imediata deve ser
realizada em até 48 horas, a partir do
conhecimento da ocorrência de doença, agravo
ou evento de saúde pública.

III. A comunicação de doença, agravo ou evento de
saúde pública de notificação compulsória pode
ser realizada à autoridade de saúde por qualquer
cidadão que deles tenha conhecimento.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E) II e III.

Questão 09

Um município brasileiro registrou 200 casos de
tuberculose em 2017, incluindo os casos novos e os
com tratamento em curso. De acordo com esses
dados pode-se afirmar que:

A) a incidência da doença foi maior que a
prevalência.

B) houve prevalência de 200 casos de tuberculose.
C) a prevalência da doença foi igual a incidência.
D) houve incidência de 200 casos de tuberculose.
E) não é possível calcular a prevalência de casos.

Questão 07

Sobre o Conselho Nacional de Saúde (CNS), analise
as afirmativas a seguir.

I. É um órgão colegiado de caráter permanente e
deliberativo, integrante da estrutura regimental do
Ministério da Saúde.

II. Acompanhar o processo de desenvolvimento e
incorporação científica e tecnológica na área de
saúde é uma das competências do CNS.

III. Tem por finalidade atuar na formulação e no
controle da execução da Política Nacional de
Saúde, com exceção dos aspectos econômicos e
financeiros.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E) II e III.

Questão 06

Pelas suas características a “esperança de vida ao
nascer” é considerado um indicador:

A) demográfico.
B) socioeconômico.
C) de mortalidade.
D) de morbidade.
E) de cobertura.

Questão 08

O Plano de Saúde é o instrumento central de
planejamento no SUS, devendo ser elaborado para o
período de quantos anos?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

Questão 10
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No que tange ao artigo 11 do Código de Ética
Farmacêutico, Resolução nº 596, de 21 de fevereiro
de 2014, é um direito do farmacêutico:

A) exigir dos profissionais da saúde o cumprimento
da legislação sanitária vigente, em especial
quanto à legibilidade da prescrição.

B) interagir com o profissional prescritor, quando
necessário, para garantir a segurança e a
eficácia da terapêutica, observado o uso racional
de medicamentos.

C) recusar o recebimento de mercadorias ou
produtos sem rastreabilidade de sua origem, sem
nota fiscal ou em desacordo com a legislação
vigente.

D) selecionar e supervisionar os colaboradores para
atuarem no auxílio ao exercício das suas
atividades.

E) decidir sobre o aviamento ou não de qualquer
prescrição, bem como fornecer as informações
solicitadas pelo usuário.

Questão 11

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Conforme Decreto 85.878, de 7 de abril de 1981, que
estabelece as normas para a execução da
Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1960, são
a t r ibu ições pr iva t i vas dos pro f i ss iona is
farmacêuticos:

A) direção, assessoramento, responsabilidade
técnica e o desempenho das funções
especializadas exercidas em órgãos ou
laboratórios de análises clínicas ou de saúde
pública ou seus departamentos especializados.

B) tratamento e controle de qualidade das águas de
consumo humano, de indústria farmacêutica, de
piscinas, praias e balneários, salvo se necessário
o emprego de reações químicas controladas ou
operações unitárias.

C) direção, assessoramento, responsabilidade
técnica e o desempenho das funções
especializadas exercidas em estabelecimentos
industriais em que se fabriquem produtos
saneantes, inseticidas, raticidas, antissépticos e
desinfetantes.

D) assessoramento e responsabilidade técnica em
depósitos de produtos farmacêuticos de qualquer
natureza.

E) vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e
serviços técnicos, elaboração de pareceres,
laudos e atestados do âmbito das atribuições
respectivas ao artigo 2º.

Questão 12

De acordo com a Portaria n.º 344, de 12 de maio de
1998, que aprovou o Regulamento Técnico sobre
substâncias e medicamentos sujeitos a controle
especial e sua atualização, através da RDC nº13, de
26 de março de 2010, a sibutramina é considerada
uma substância:

A) imunossupressora.
B) retinoica.
C) psicotrópica.
D) entorpecente.
E) anabolizante.

Questão 13

Qual fármaco que, em seu uso concomitante à
metoclopramida, apresenta como interação
medicamentosa um marcante antagonismo mútuo e,
por essa razão, é totalmente contraindicado?

A) Ciclosporina
B) Suxametônio
C) Dipirona
D) Levodopa
E) Digoxina

Questão 14

O medicamento que possui a mesma substância
ativa, forma farmacêutica e dosagem e com a mesma
indicação que o original, excetuando-se do nome
comercial, denomina-se:

A) similar.
B) genérico.
C) princípio ativo.
D) controlado.
E) excepcional.

Questão 15
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Consiste em um ensaio biológico quantitativo:

A) estudo da potência da oxitocina.
B) identificação de substâncias vasopressoras.
C) teste de toxicidade.
D) avaliação da esterilidade.
E) teste de pirogenicidade.

Questão 16

Quanto à ação farmacocinética dos fármacos,
observe as afirmativas a seguir.

I. O efeito de primeira passagem é um processo
que favorece a distribuição e a reabsorção do
fármaco.

II. Alguns fármacos são excretados em sua forma
inalterada, mas a maioria deles passa por um
processo de biotransformação para que seja
melhor excretado pelo sistema.

III. Os fármacos de característica hidrossolúvel são
absorvidos com maior facilidade ao longo do trato
gastrointestinal.

Está correto o que se afirma em:

A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) II, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II e III.

Questão 17

O anestésico geral de ação lenta, da classe dos
opioides é:

A) propofol.
B) tiamilal.
C) cetamina.
D) midazolam.
E) alfentanila.

Questão 18

Um paciente que foi atendido por um médico da
Unidade de Pronto Atendimento, recebeu a seguinte
prescrição de fármacos: espironolactona,
metformina, digoxina e tiopental. Esses fármacos são
classificados, respectivamente, como:

A) anti-histamínico, cardiotônico, antilipêmico e
anestésico local.

B) anti-hipertensivo, antilipêmico, tranquilizante e
corticosteroide.

C) corticosteroide, anti-hipertensivo, antibiótico e
bloqueador neuromuscular.

D) anti-hipertensivo, antidiabético, cardiotônico e
anticonvulsivante.

E) hipnoanalgésico, corticoesteroide, anti-
histamínico e anti-inflamatório não esteroidal.

Questão 19

O medicamento cloridrato de propranolol pode ter
sua biodisponibilidade aumentada no caso de
pacientes portadores de:

A) Doença de Crohn.
B) Alzheimer.
C) Epilepsia.
D) Lúpus Eritematoso Sistêmico.
E) Síndrome de Down.

Questão 20


