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CONHECIMENTOS GERAIS (QUESTÕES DE 01 A 10) 

Questão 01 (Peso 1)  

O paciente entrou para dentro da sala de exames agora. 

A expressão em destaque no trecho acima consiste em uma figura de linguagem denominada 

A) elipse 

B) zeugma 

C) metáfora 

D) eufemismo 

E) pleonasmo vicioso 

Questão 02 (Peso 1) 

Vou ___ Policlínica todos os dias, obedeço ____ regulamento. Eu viso ___ cargo de Coordenador do 
Serviço. 

De acordo com a norma culta, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do 
trecho acima é 

A) na / o / ao 

B) à / ao / ao 

C) na / ao / o 

D) na / o / o 

E) a / o / ao 

Questão 03 (Peso 1)  

Na inauguração da Policlínica, estiveram presentes várias autoridades, inclusive o Reitor de uma 
Universidade. A alternativa que contém o pronome de tratamento usado para se dirigir de forma 
cerimoniosa aos Reitores de universidades é 

A) Vossa Senhoria 

B) Vossa Excelência 

C) Vossa Eminência 

D) Vossa Reverência 

E) Vossa Magnificência 

Questão 04 (Peso 2)  

Alguém _________ que o atendimento está suspenso, mas ninguém ____________ para desmarcar a 
consulta. Assim, _______________ amanhã no horário combinado. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) me disse / me telefonou / aguardar-lhe-ei 
B) disse-me / telefonou-me / aguardar-lhe-ei 
C) disse-me / me telefonou / aguardarei-lhe 
D) me disse / me telefonou / aguardarei-lhe 
E) me disse / telefonou-me / aguardarei-lhe 

Questão 05 (Peso 2) 

 

Sobre “[...] logo existo”, é correto afirmar que é uma oração coordenada 

A) assindética. 
B) sindética conclusiva. 
C) sindética explicativa 
D) sindética alternativa. 
E) sindética adversativa. 
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Questão 06 (Peso 2) 

Apesar da falta de energia, os atendimentos na policlínica não foram ______________. A equipe de 
manutenção procedeu ____ acionamento do gerador e todos os pacientes agendados _________ 
atendidos. 

De acordo com a norma culta, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do 
trecho acima 

A) suspensos / o / forão 

B) suspensos / o / foram 

C) suspensos / ao / foram 

D) suspendidos / o / foram 

E) suspendidos / ao / forão 

Questão 07 (Peso 2)  

A alternativa que contém o verbo em destaque conjugado corretamente é 

A) Eu odio chegar atrasado 

B) Eu medio os conflitos entre pais e filhos. 

C) Eles remediam a situação, mas deviam ter prevenido. 

D) Ele medeia o conflito entre trabalhadores e empresários. 

E) Ele ansia pela aprovação do novo tratamento pela ANVISA. 

Questão 08 (Peso 3) 

A ____________ (propósito) é boa, porém o resultado é ______________ (duvidoso). Só saberemos 
após a próxima _______________ (reunião) da Comissão. 

De acordo com o significado apresentado entre parênteses, a alternativa que preenche, correta e 
sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) intensão / incerto/ seção 

B) intenção / incerto / seção 

C) intenção / inserto / cessão 

D) intenção / incerto / sessão 

E) intensão / inserto / sessão 

Questão 09 (Peso 3) 

_____________ uma hora começou a discussão entre os familiares, mas somente agora descobrimos 
o _______________ do conflito: o comportamento negligente de um dos filhos. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) Há cerca de / porquê 
B) Há cerca de / porque 
C) A cerca de / por que 
D) A cerca de / porquê 
E) Acerca de / porque 

Questão 10 (Peso 3) 

Considerando as vozes verbais, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Voz ativa (   ) Alugam-se muletas. 
(2) Voz passiva (   ) O menino se feriu com a faca. 
(3) Voz reflexiva (   ) O menino foi ferido com a faca. 
  (   ) Os médicos farão um mutirão amanhã. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 2 3 3 

B) 1 3 2 1 

C) 2 3 2 1 

D) 2 1 2 3 

E) 3 2 3 1 
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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 11 A 25) 

Questão 11 (Peso 1)  

As diretrizes que norteiam os aspectos estruturais e de funcionamento dos Conselhos de Saúde estão 
previstas por meio da Resolução nº453/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012). 

Em relação à estrutura e ao funcionamento dos Conselhos de Saúde, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O Conselho de Saúde tem autonomia para tomar decisões sobre aspectos relacionados ao 
próprio orçamento. 

(   ) As reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são abertas ao público, exceto quando estiverem 
em pauta temas relacionados a aspectos financeiros. 

(   ) Os Conselhos de Saúde podem buscar auditorias externas e independentes para a verificação 

das contas e atividades do Gestor do Sistema Único de Saúde. 

(   ) A estrutura administrativa e a composição do quadro de pessoal do Conselho de Saúde são 
definidas pelo Poder Executivo da esfera de governo correspondente. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F V V F 
B) F V F V 
C) V F F V 
D) V V F F 
E) V F V F 
 

Questão 12 (Peso 1)  

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) prevê a participação complementar da iniciativa 
privada, quando as disponibilidades de sua rede forem insuficientes para garantir uma adequada 
cobertura assistencial à população de determinada área (BRASIL, 1990). 

Em relação à complementariedade da iniciativa privada no âmbito do SUS, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A participação complementar dos serviços privados deve, obrigatoriamente, ser formalizada 
mediante contrato ou convênio. 

(   ) Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura 
assistencial são estabelecidos pela instituição contratada. 

(   ) Quando há necessidade de recorrer aos serviços da iniciativa privada, as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos têm preferência para participar do SUS. 

(   ) Os serviços da iniciativa privada contratados possuem normas técnicas e administrativas 
específicas e, dessa forma, não obedecem aos princípios e diretrizes do SUS.  

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F F V V 
B) F V V F 
C) V V F F 
D) V F F V 
E) V F V F 

Questão 13 (Peso 1)  

A participação da comunidade nas questões relacionadas à saúde é garantida por lei, tendo sido 
assegurada desde a promulgação da Constituição Federal de 1988. Os Conselhos de Saúde se 
constituem em instâncias colegiadas que oportunizam a participação e o controle social na construção 
das políticas públicas de saúde (BRASIL, 2013). 

Em relação à estrutura e ao funcionamento dos Conselhos de Saúde, é correto afirmar que 

A) as decisões do Conselho de Saúde são sempre tomadas mediante quórum mínimo, considerando 
tratar-se de um espaço democrático. 

B) o Regimento Interno do Conselho de Saúde deve orientar suas ações e ser devidamente aprovado 
pelo correspondente Poder Executivo. 

C) a chamada Mesa Diretora deve promover articulações políticas internas e externas, que garantam 
a intersetorialidade do controle social.  

D) o chamado Plenário se refere ao espaço de deliberação do Conselho e deve realizar reuniões no 
mínimo trimestrais, sendo estas fechadas ao público. 

E) as Comissões e os Grupos de Trabalho são estruturas do Conselho que possuem caráter 
deliberativo e são instituídos de acordo com a necessidade. 
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Questão 14 (Peso 1)  

O princípio da hierarquização da rede de atenção do Sistema Único de Saúde defende que o acesso 
“[...] às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se completa na rede 
regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço” (BRASIL, 2011, p. 2).  

Em relação aos aspectos da hierarquização da rede de atenção do Sistema Único de Saúde (SUS), 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os serviços de atenção hospitalar e ambulatoriais especializados referenciam aqueles considerados 
de menor complexidade e densidade tecnológica. 

(   ) Os serviços de atenção primária, bem como aqueles de atenção de urgência e emergência, e 
de atenção psicossocial são considerados como Portas de Entrada. 

(   ) Os entes federativos podem criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde desde 
que haja justificativa técnica e acordo pactuado nas Comissões Intergestores. 

(   ) Os serviços de atenção primária ocupam papel secundário no que diz respeito ao ordenamento do 
acesso às ações e aos serviços de saúde, por serem de menor complexidade tecnológica. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V F F V 
C) F F V V 
D) F V V F 
E) F V F V 

Questão 15 (Peso 1)  

Os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde devem nortear todas as ações realizadas em seu 
âmbito, balizando desde a concepção das políticas públicas de saúde até a execução das ações de 
cuidado no cotidiano dos serviços (BRASIL, 2018). 

Em relação aos princípios e diretrizes do SUS, é correto afirmar que 

A) a hierarquização da rede acaba por contribuir para a fragmentação do cuidado ofertado ao trazer a 
divisão do sistema em níveis de atenção. 

B) a equidade visa reduzir as desigualdades, considerando que, embora todos tenham direito aos 
serviços, as pessoas têm necessidades diferentes.  

C) a regionalização propõe que os serviços devem ser organizados em níveis crescentes de 
complexidade, a despeito de critérios epidemiológicos. 

D) a descentralização, enquanto princípio, não tem influência sobre a qualidade dos serviços, nem 
sobre o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos.  

E) a universalidade traz o desafio de ofertar serviços e ações de saúde a todos os que necessitem, 
priorizando o tratamento dos agravos às ações preventivas. 

Questão 16 (Peso 2) 

A Lei nº 8.142/1990 tem como objetos principais a participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de 
saúde (BRASIL, 1990).  

Sobre as possibilidades de participação da comunidade na gestão do SUS, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde são instâncias colegiadas que asseguram 
a participação social na gestão do SUS. 

(   ) As decisões tomadas pelo Conselho de Saúde são homologadas pelo chefe do poder 
legalmente constituído em cada esfera de governo. 

(   ) O Poder Executivo em cada esfera de governo é o responsável pela aprovação dos regimentos 
das Conferências de Saúde e dos Conselhos de Saúde. 

(   ) Considerando a hierarquia do SUS, é proibida a atuação de membros do Conselho Nacional de 
Secretários Municipais de Saúde no âmbito do Conselho Nacional de Saúde. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F F V V 
B) F V V F 
C) V F F V 
D) V V F F 
E) V F V F 
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Questão 17 (Peso 2)  

A realização de consórcios públicos pode ser feita com diversos objetivos, desde que sejam observados 
os limites constitucionais e legais por parte dos entes federados participantes (BRASIL, 2007). 

Sobre os possíveis objetivos para se realizar um consórcio público, é correto afirmar que 

A) o compartilhamento ou o uso em comum de instrumentos e equipamentos pode se constituir em 
objetivo de um consórcio público.  

B) os consórcios públicos poderão ter um ou mais objetivos e os entes consorciados deverão se 
consorciar em relação a todos eles. 

C)  a produção de informações ou de estudos técnicos não pode se constituir, por si só, em um objetivo 
para se realizar um consórcio público. 

D) um consórcio pode ser feito visando à prestação de serviços, mas não o fornecimento de bens à 
administração direta ou indireta dos entes consorciados. 

E) os objetivos dos consórcios públicos são determinados pela União, que deve observar as 
necessidades locais e regionais antes de autorizar o consórcio. 

 

Questão 18 (Peso 2)  

A Lei Orgânica da Saúde (LOS) trata das condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, além da organização e do funcionamento dos serviços. Para que se cumpram os objetivos e 
atribuições inerentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), todas as ações em seu âmbito devem, 
portanto, observar seus princípios e diretrizes (BRASIL, 1990).  

Em relação aos princípios e diretrizes do SUS, é correto afirmar que 

A) o SUS deve ser organizado em uma rede regionalizada e hierarquizada de serviços de saúde, 
buscando garantir a integralidade do cuidado ofertado. 

B) os serviços privados contratados ou conveniados, não obedecem diretamente aos princípios e 
diretrizes do SUS, pois são regulados por legislação própria. 

C) a descentralização dos serviços é preconizada e deve ser feita com ênfase para os Estados, já que 
possuem maior capacidade instalada do que os municípios. 

D) a fim de garantir a integralidade da assistência, deve-se manter a fragmentação dos serviços em 
cada nível de atenção, preservando a hierarquização da rede do SUS. 

E) para ampliar a rede de atenção, a organização das ações e serviços no âmbito do SUS deve ser 
pensada de forma a garantir a duplicidade de meios para fins idênticos. 

 

Questão 19 (Peso 2)  

O Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) é responsável por desenvolver 
sistemas que auxiliam o Ministério da Saúde no processo de fortalecimento e construção do SUS. Tais 
sistemas contribuem, também, para uma atuação qualificada da gestão no âmbito das secretarias 
estaduais e municipais de saúde, sendo que os Sistemas de Regulação estão entre aqueles mais 
importantes (BRASIL, 2018).  

Em relação aos Sistemas de Regulação em Saúde, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O Sistema de Centrais de Regulação é integrado ao Sistema de Informação Ambulatorial, 
embora não permita a criação de relatórios pelo próprio usuário. 

(   ) As informações relativas ao Serviço Móvel de Atendimento de Urgência não são contempladas 
pelos sistemas de regulação devido às especificidades deste serviço. 

(   ) Os Sistemas de Regulação em Saúde contribuem para uma melhor gestão dos recursos nas 
áreas de transplante de órgãos e procedimentos de alta complexidade. 

(   ) Os Sistemas de Regulação em Saúde atendem às funções do SUS voltadas para a otimização 
na alocação e distribuição de recursos hospitalares e ambulatoriais especializados. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F 
B) V V F F 
C) F V V F 
D) F V F V 
E) F F V V 
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Questão 20 (Peso 2)  

Os chamados consórcios públicos devem ser contratados mediante a observância das diretrizes 
definidas pela Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005 (BRASIL, 2005).  

Sobre a contratação de consórcios públicos, é correto afirmar que 

A) é proibido aos entes federados, que realizam um consórcio, ceder servidores, independente da 
legislação de cada qual. 

B) a União deve participar de todos os consórcios públicos na área da saúde, respeitando a hierarquia 
do sistema de saúde. 

C) para a celebração de um consórcio público, é obrigatória a prévia subscrição dos entes federados 
participantes em um protocolo de intenções.  

D) os agentes públicos incumbidos da gestão do consórcio responderão pessoalmente pelas 
obrigações contraídas pelo consórcio público. 

E) os consórcios públicos na área de saúde são regulamentados por legislação específica, a despeito 
das diretrizes que regulam o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Questão 21 (Peso 3)  

O Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, e define conceitos fundamentais para a compreensão da lógica de funcionamento 
e da organização do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2011).  

Em relação aos conceitos definidos pelo Decreto nº 7.508/2011, analise as assertivas e identifique com 
V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) As chamadas Comissões Intergestores são instâncias de pactuação consensual entre os entes 
federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS. 

(   ) O Mapa da Saúde se refere à descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de 
ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e não pela iniciativa privada. 

(   ) Uma Região de Saúde é constituída por agrupamentos de municípios, com a finalidade de 
integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. 

(   ) A Rede de Atenção à Saúde compreende um conjunto de ações e serviços de saúde articulados 
em níveis de complexidade decrescente, respeitando a hierarquia do sistema. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F V V F 
B) F V F V 
C) F F V V 
D) V F V F 
E) V V F F 

Questão 22 (Peso 3)  

As transferências intergovernamentais realizadas pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) buscam 
garantir uma distribuição equitativa de recursos financeiros para a realização das ações de saúde 
previstas em cada esfera de governo, contribuindo para que se concretizem os princípios do Sistema 
Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 1990). 

Sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, analise as 
assertivas abaixo e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os municípios, ao realizarem consórcio para a execução de ações e serviços de saúde, ficam 
impedidos de remanejar entre si, parcelas de recursos do FNS. 

(   ) Pelo menos 70% dos recursos do FNS são destinados aos Estados, sendo o restante 
direcionado para os municípios, respeitando a hierarquia do SUS. 

(   ) Os recursos do FNS são utilizados para a cobertura de ações e serviços de saúde a serem 

implementados pelos Municípios, pelos Estados e pelo Distrito Federal. 

(   ) A apresentação dos relatórios de gestão e a existência do Conselho de Saúde são condições 
essenciais para recebimento de recursos do FNS por Estados e Municípios. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V 

B) V F V F 

C) F F V V 

D) F V V F 

E) F V F V 



Processo Seletivo – Consórcio Público Interfederativo de Saúde – Edital nº 001/2018  
 Farmacêutico - Código 002 

Realização: Consórcio Público Interfederativo de Saúde e Fundação CEFETBAHIA.  7 

 

Questão 23 (Peso 3)  

Na evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil, diversos e importantes eventos 
contribuíram para o delineamento e a construção do que viria a ser o atual Sistema Único de Saúde 
(SUS). Nesse contexto, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, ocorrida em 1986, desempenhou um 
papel fundamental ao propor a reformulação do sistema nacional de saúde (BRASIL, 1986). 

Em relação às contribuições da 8ª Conferência Nacional de Saúde para a construção do SUS, analise 
as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Defendeu a integralização das ações de saúde por meio da manutenção de uma dicotomia 
preventiva-curativa. 

(   ) Propôs a criação de um Sistema Único de Saúde que representasse a construção de um novo 
arcabouço institucional através de uma ampla Reforma Sanitária. 

(   ) Propunha a introdução de práticas alternativas de assistência no âmbito dos serviços de saúde, 
possibilitando ao usuário o direito de escolher a terapêutica preferida. 

(   ) Defendeu que o novo sistema deveria ser coordenado por um único Ministério e, dessa forma, 
a unicidade de comando não deveria ser reproduzida nos níveis estadual e municipal. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F F V V 
B) F V V F 
C) F V F V 
D) V F V F 
E) V V F F 

Questão 24 (Peso 3)  

O estudo dos Determinantes Sociais da Saúde (DSS) busca compreender e estabelecer as relações 
entre a maneira como se organiza e se desenvolve uma determinada sociedade e a situação de saúde 
de sua população. Um dos modelos clássicos que se propõe a elucidar tais relações foi proposto por 
Diderichsen e Hallqvist em 1988, tendo sido adaptado por Diderichsen, Evans e Whitehead em 2001 
(BUSS; PELEGRINI FILHO, 2007). 

Figura 1_Modelo Diderichsen e Hallqvist 

 
Fonte: Google Imagens (2018) (Adaptado). 

Considerando o modelo de DSS proposto por Diderichsen e Hallqvist (1988) e a figura 1, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Entende-se por “consequências sociais” o impacto que a situação socioeconômica do indivíduo 
e sua família tem sobre a doença. 

(   ) O modelo apresentado enfatiza a estratificação social gerada pelo contexto social, conferindo 
aos indivíduos posições sociais distintas e provocando diferenciais de saúde. 

(   ) Pode-se afirmar que, de acordo com a posição social ocupada pelos diferentes indivíduos, 
aparecem diferenciais, como o de exposição a riscos que causam danos à saúde.  

(   ) O modelo apresentado propõe dispor os DSS em diferentes camadas, contemplando desde os 
determinantes individuais até uma camada mais distal, onde se situam os macrodeterminantes. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é     

A) F V V F 
B) F F V V 
C) F V F V 
D) V V F F 
E) V F V F 
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Questão 25 (Peso 3)  

Ao reconhecer a saúde como “direito de todos e dever do Estado”, a Constituição Federal (CF) de 1988 
confere à saúde um local de destaque, quando pensamos em construção de cidadania e na dignidade 
das pessoas. Ao mesmo tempo, corresponsabiliza o Estado, em seu papel de provedor dos meios 
necessários que garantam à população o acesso às ações e aos serviços de saúde. Este foi um passo 
fundamental para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), com seus princípios e diretrizes 
(BRASIL, 1988).  

Em relação à temática da saúde no âmbito da Constituição Cidadã, é correto afirmar que 

A) cabem ao poder público ou às pessoas jurídicas de direito privado, as ações de regulamentação, 
fiscalização e controle do SUS. 

B) a oferta de um cuidado integral no âmbito do SUS deve ocorrer com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.  

C) a fiscalização e a inspeção de alimentos, bem como de bebidas e água para consumo humano, não 
se constituem em atribuições do SUS, reconhecidas pela CF.  

D) para manter ou expandir a rede de atenção, é permitida a destinação de recursos públicos para 
auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. 

E) o sistema de saúde deve ser financiado, exclusivamente, com recursos do orçamento da Seguridade 
Social da União, que faz os repasses para Estados e Municípios. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (QUESTÕES DE 26 A 40) 

              Questão 26 (Peso 1)  

A Portaria SVS nº 344, de 12 de maio de 1998, aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e 
medicamentos sujeitos a controle especial, abrangendo a autorização, o comércio, o transporte, a 
prescrição da notificação de receita, a receita, a escrituração, a guarda, os balanços, a embalagem, o 
controle e a fiscalização relacionados às substâncias e aos medicamentos de que trata este 
regulamento. 

Analise as assertivas sobre as embalagens destes medicamentos, segundo a Portaria nº 344/98, e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(    ) Os rótulos de embalagens de medicamentos à base de substâncias constantes das listas "A1"e 
"A2" (entorpecentes), e "A3" (psicotrópicos) deverão ter uma faixa horizontal de cor vermelha 
abrangendo todos os lados, na altura do terço médio e com largura não inferior a um terço da 
largura do maior lado da face maior, contendo os dizeres: "Venda sob Prescrição Médica" - 
"Atenção: Pode Causar Dependência Física ou Psíquica". 

(    ) Os rótulos de embalagens de medicamentos à base de substâncias constantes das listas "B1" 
e "B2" (psicotrópicos), deverão ter uma faixa horizontal de cor preta abrangendo todos seus 
lados, na altura do terço médio e com largura não inferior a um terço da largura do maior lado 
da face maior, contendo os dizeres: "Venda sob Prescrição Médica" - "O Abuso deste 
Medicamento pode causar Dependência". 

(    ) É permitido às drogarias o fracionamento da embalagem original de medicamentos à base de 
substâncias constantes das listas do Regulamento Técnico, desde que justificado pelo 
prescritor. 

(    ) Nas bulas e rótulos dos medicamentos de uso tópico, manipulados ou fabricados, que contêm 
substâncias retinóicas, constantes da lista "C2" deste Regulamento Técnico e de suas 
atualizações, deverá constar, obrigatoriamente, em destaque e em letras de corpo maior do que 
o texto, apenas a expressão: "Venda Sob Prescrição Médica". 

(    ) Os rótulos de embalagens dos medicamentos à base de substâncias constantes das listas "C1" 
(outras substâncias sujeitas a controle especial), "C2" (retinóides de uso tópico), "C4" (anti-
retrovirais) e "C5" (anabolizantes) deste Regulamento Técnico e de suas atualizações deverão 
ter uma faixa horizontal de cor vermelha abrangendo todos os seus lados, na altura do terço 
médio e com largura não inferior a um terço da largura do maior lado da face maior. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F V F F V 
B) F V V F V 
C) F F V V F 
D) V F V F F 
E) V F V V F 
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Questão 27 (Peso 1)  

A Síndrome Metabólica (SM) é um transtorno complexo representado por um conjunto de fatores de 
risco cardiovascular, usualmente, relacionados à deposição central de gordura e à resistência à 
insulina. O tratamento medicamentoso da hipertensão arterial na síndrome metabólica tem como 
objetivo reduzir a morbidade e a mortalidade cardiovascular e renal, além de prevenir o agravamento 
metabólico. 

Sobre o tratamento farmacológico da hipertensão arterial na SM, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(    ) Os bloqueadores alfa-1, a exemplo da doxazosina, são fármacos de primeira linha para o 
tratamento como monoterapia da hipertensão arterial sistêmica na SM. 

(    ) A associação de agentes anti-hipertensivos deve ser feita utilizando fármacos com mecanismos 
de ação similares para diminuir o risco de efeitos colaterais. 

(    ) Os inibidores da enzima conversora de angiotensina são eficazes no tratamento da hipertensão 
arterial, reduzem a morbidade e a mortalidade de pacientes hipertensos com SM, além de não 
possuírem efeitos nocivos no metabolismo lipídico e glicídico. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F V V 
B) F F V 
C) F V F 
D) V F V 
E) V V F 

Questão 28 (Peso 1)  

A anticoncepção de emergência (AE) é um método anticonceptivo que visa prevenir a gestação após 
a relação sexual. O método, também conhecido por “pílula do dia seguinte”, ou ainda como 
“anticoncepção pós-coital”, utiliza compostos hormonais concentrados e atua por curto período de 
tempo nos dias seguintes da relação sexual. Há duas formas atuais aceitáveis de oferecer a AE. A 
primeira, conhecida como regime ou método de Yuzpe, utiliza anticonceptivos hormonais orais 
combinados (AHOC), e a segunda é com o uso exclusivo de um progestágeno.  

Sobre as formas de AE, é correto afirmar que 

A) o regime de Yuzpe é o método de primeira escolha para realizar AE. 
B) o levonosgestrel é menos efetivo na prevenção da gravidez após relação sexual desprotegida 
C) para ambas as formas de AE, a dose única do(s) hormônio(s) deve ser utilizada em, no máximo, 

24 horas após a relação sexual desprotegida. 
D) a associação do regime de Yuzpe, que contém etinil-estradiol e levonorgestrel, não apresenta 

interação farmacológica com medicamentos antirretrovirais. 
E) o uso exclusivo de levonorgestrel pode ser utilizado com forma de AE, sendo usado na dose total 

de 1,5 mg, em dose única, ou dividida em duas doses iguais, em intervalo de 12 horas entre essas 
doses. 

Questão 29 (Peso 1)  

A Política Nacional de Medicamentos (PNM) tem como uma das suas diretrizes a promoção do uso 
racional de medicamentos. De acordo com a PNM, uso racional de medicamentos é 

A) o ato de definir o medicamento a ser consumido pelo paciente, com a respectiva dosagem e 
duração do tratamento. 

B) o grupo de atividades relacionadas com o medicamento destinados a apoiar as ações de saúde 
demandadas por uma comunidade. 

C) a aplicação do método e do raciocínio epidemiológico no estudo dos efeitos (sejam benéficos, 
sejam adversos) e do uso de medicamentos em populações humanas. 

D) a identificação e avaliação dos efeitos, agudos ou crônicos, do risco do uso dos tratamentos 
farmacológicos no conjunto da população ou em grupos de pacientes expostos a tratamentos 
específicos. 

E) o processo que compreende a prescrição apropriada; a disponibilidade oportuna e a preços 
acessíveis; a dispensação em condições adequadas; e o consumo nas doses indicadas, nos 
intervalos definidos e no período de tempo indicado de medicamentos eficazes, seguros e de 
qualidade. 
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Questão 30 (Peso 1)  

________________ é um fármaco antiepiléptico análogo do ácido gama-aminobutírico (GABA) que age 
como inibidor irreversível da enzima GABA transaminase, responsável pela metabolização do GABA, 
que apresenta, como uma das desvantagens, o desenvolvimento de problemas visuais em certa 
proporção de pacientes em terapia de longo prazo. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) Tiagabina 
B) Felbamato 
C) Vigabatrina 
D) Pregabalina 
E) Gabapentina 

 

Questão 31 (Peso 2)  

A proporção de idosos na população brasileira vem crescendo rapidamente desde o início da década 
de 1960. Com o aumento da idade cronológica, ocorre uma maior prevalência de condições crônicas 
de saúde, o que predispõe os idosos a um maior consumo de medicamentos. Esse grupo etário 
apresenta peculiaridades em relação à utilização da farmacoterapia, se comparado ao restante da 
população. O uso de alguns medicamentos pode originar mais riscos do que benefícios a esse grupo 
de pacientes, razão pela qual são conhecidos como medicamentos potencialmente inadequados (MPI) 
para idosos. 

Sobre os MPI para idosos mais utilizados no Brasil, os eventos adversos associados e as alternativas 
terapêuticas, é correto afirmar que 

A) anlodipino é considerado inadequado devido ao risco aumentado de hipotensão e isquemia 
miocárdica. 

B) a metildopa é considerada uma alternativa ao uso de inibidores da enzima conversora de 
angiotensina no tratamento de primeira linha para hipertensão. 

C) amiodarona é uma alternativa terapêutica segura para fibrilação arterial, apresentando menos 
efeitos adversos que outros agentes usados para essa condição. 

D) a glibenclamida representa uma alternativa terapêutica ao uso da metformina considerando o risco 
pronunciado de hipoglicemia prolongada produzido pela segunda. 

E) os antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina, são inadequados devido ao seu efeito 
anticolinérgico pronunciado, além de causar sedação e hipotensão ortostática. 

 

Questão 32 (Peso 2)  

A tuberculose é uma doença curável em praticamente 100% dos casos novos, sensíveis aos 
medicamentos antituberculose, desde que obedecidos os princípios básicos da terapia medicamentosa 
e a adequada operacionalização do tratamento. A associação medicamentosa adequada, as doses 
corretas e o uso por tempo suficiente são os princípios básicos para o tratamento, evitando a 
persistência bacteriana e o desenvolvimento de resistência aos fármacos e, assim, assegurando a cura 
do paciente. Levando-se em consideração o comportamento metabólico e a localização do bacilo, o 
esquema terapêutico antituberculose deve apresentar, dentre outros objetivos, atividade esterilizante, 
ou seja, ser capaz de eliminar virtualmente todos os bacilos de uma lesão. A adequada esterilização 
de uma lesão é o que impede a recidiva da tuberculose após o tratamento. Pacientes cuja lesão não 
estava esterilizada ao final do tratamento são os que têm recidiva da doença. 

Sobre os fármacos antituberculose, é correto afirmar que 

A) o etambutol é um agente bactericida utilizado isoladamente em casos de bacilos resistentes. 
B) pirazinamida é inativa tanto em meio ácido, como no meio intracelular ou no interior dos 

granulomas. 
C) estreptomicina é bacteriostático contra os bacilos de multiplicação rápida (localizados no interior 

das cavidades pulmonares). 
D) isoniazida e rifampicina são considerados fármacos de alto poder bactericida, ativos em todas as 

populações bacilares sensíveis: intercavitárias, nos granulomas ou intracelulares. 
E) o esquema básico inicial para o tratamento da tuberculose em adultos com a associação de 

rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol não pode ser administrado nas doses habituais 
para gestantes. 
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Questão 33 (Peso 2) 

A Resolução do Conselho Federal de Farmácia (CFF) nº 596, de 21 de fevereiro de 2014, aprova o 
Código de Ética Farmacêutica. De acordo com os termos do Anexo I desta resolução, são direitos do 
profissional farmacêutico: 

A) cobrar ou receber remuneração do usuário de serviço público e ser valorizado e respeitado no 
exercício da profissão, independentemente da função que exerce ou cargo que ocupe. 

B) decidir, justificadamente, sobre o aviamento ou não de qualquer prescrição, fornecer as 
informações solicitadas pelo usuário, bem como exercer, simultaneamente, a Medicina. 

C) denunciar às autoridades competentes quaisquer formas de agressão ao meio ambiente e riscos 
inerentes ao trabalho, que sejam prejudiciais à saúde e à vida, além de permitir interferência nos 
resultados apresentados como perito ou auditor. 

D) interagir com o profissional prescritor, quando necessário, para garantir a segurança e a eficácia 
da terapêutica, observado o uso racional de medicamentos, bem como exigir dos profissionais da 
saúde o cumprimento da legislação sanitária vigente, em especial quanto à legibilidade da 
prescrição. 

E) aceitar ser perito, auditor ou relator de qualquer processo ou procedimento, quando houver 
interesse, envolvimento pessoal ou institucional, e também recusar o recebimento de mercadorias 
ou produtos sem rastreabilidade de sua origem, sem nota fiscal ou em desacordo com a legislação 
vigente. 

 

Questão 34 (Peso 2) 

De acordo com a Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o Controle Sanitário do 
Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras Providências, 
no que diz respeito ao receituário, é correto afirmar que 

A) é permitida a rasura ou emenda no registro do receituário e dos medicamentos sob regime de 
controle sanitário especial. 

B) é permitido que farmácias, que possuem filiais, centralizem totalmente a manipulação dos 
medicamentos em apenas um dos estabelecimentos. 

C) a receita em código, para aviamento na farmácia privativa da instituição, somente poderá ser 
prescrita por profissional vinculado à unidade hospitalar. 

D) é vedado o aviamento de qualquer fórmula prescrita que dependa de manipulação na ausência do 
responsável técnico pela farmácia ou de seu substituto. 

E) é permitida à farmácia que produz medicamentos magistrais e oficinais a captação de receitas 
contendo prescrições destes medicamentos em drogarias, ervanárias e postos de medicamentos 
em filiais da mesma empresa, bem como a intermediação de receitas entre empresas. 

 

Questão 35 (Peso 2)  

A reação adversa a medicamento (RAM) é um evento nocivo, não intencional, que ocorre com doses 
habituais de fármacos normalmente prescritas aos pacientes para profilaxia, diagnóstico, terapia ou 
modificação de funções fisiológicas, segundo definição da Organização Mundial da Saúde (OMS). 
Vários mecanismos podem estar envolvidos no surgimento de RAM, podendo ser dependentes da dose 
utilizada ou do paciente, dentre outros.  

Sobre as RAM produzidas por superdosagem relativa, a alternativa que apresenta um exemplo deste 
tipo de reação é 

A) tolerância à carbamazepina. 
B) choque anafilático produzido pelo uso de penicilinas. 
C) surdez em paciente com insuficiência renal tratado com um aminoglicosídeo em dose terapêutica. 
D) sonolência provocada pelo uso de dose excessiva de um benzodiazepínico prescrito como 

ansiolítico. 
E) descoloramento do esmalte dentário pelo uso por uma criança da dose recomendada de 

tetraciclinas a um adulto. 
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Questão 36 (Peso 3)  

A Política Nacional de Medicamentos (PNM) é parte integrante e essencial da Política Nacional de 
Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), e foi consolidada através da Portaria de Consolidação nº 2, 
de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde. A PNM é uma das políticas gerais de organização 
da atenção à saúde e constitui um dos elementos fundamentais para a efetiva implementação de ações 
capazes de promover a melhoria das condições da assistência à saúde da população. 

Sobre a PNM, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A promoção da elaboração, da divulgação e da utilização do Formulário Terapêutico Nacional é 
de responsabilidade do Ministério da Saúde. 

(   ) Não se incluem entre os medicamentos que compõem a Relação Nacional de Medicamentos 
(RENAME) aqueles definidos no âmbito da Política Nacional de Atenção Integral em Genética 
Clínica. 

(   ) A promoção do uso racional de medicamentos junto à população, aos prescritores e aos 
dispensadores é responsabilidade exclusiva do gestor municipal. 

(   ) A PNM tem como principal propósito garantir a segurança, eficácia e qualidade dos 
medicamentos, bem como a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles 
medicamentos considerados essenciais. 

(   ) A adoção da Relação Nacional de Medicamentos (RENAME) constitui uma das diretrizes da PNM 
e esta relação deverá servir de base para a definição de listas de medicamentos essenciais nos 
âmbitos estadual e municipal. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V V 
B) V V F F V 
C) V F V V F 
D) F F V V F 
E) F V F F V 

 

Questão 37 (Peso 3)  

Inúmeros fatores podem potencialmente influenciar a velocidade e a extensão da absorção dos 
fármacos para a circulação sistêmica (biodisponibilidade), a partir da administração de uma 
determinada forma farmacêutica pela via oral. A velocidade e a extensão com as quais o fármaco se 
apresenta disponível, na circulação sistêmica, dependem de uma sucessão de processos cinéticos. 

Sobre a influência da forma farmacêutica na absorção de fármacos, e, consequentemente, na sua 
biodisponibilidade, quando administradas pela via oral, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(    ) Fármacos administrados na forma de suspensões aquosas têm como único fator limitante de 
sua absorção a velocidade com a qual atravessam a membrana gastrintestinal. 

(    ) A adição de um agente doador de viscosidade a um medicamento na forma farmacêutica de 
solução aquosa pode influenciar a biodisponibilidade dos fármacos presentes nessas formas. 

(    ) Fármacos administrados na forma de suspensões apresentam uma absorção mais rápida, e, 
consequentemente, início de ação também mais rápido, quando se compara o mesmo fármaco 
sendo administrado na forma de solução. 

(    ) Fármacos que são solúveis em água e estáveis em solução aquosa se apresentam na sua 
forma mais prontamente disponível para absorção quando formulados como uma solução 
usando água purificada como solvente principal. 

(    ) Cápsulas de gelatina mole com enchimento líquido lipofílico podem ser utilizadas para 
melhorar a absorção de fármacos com baixa solubilidade em água, mas boa solubilidade em 
um óleo, diminuindo o risco de precipitação destes fármacos nos fluidos gastrointestinais. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F V V F V 
B) F V F V V 
C) F F V V F 
D) V F F V F 
E) V V F F V 
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Questão 38 (Peso 3)  

Sobre os fatores que afetam a meia-vida de um fármaco, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(    ) A insuficiência renal leva à diminuição da depuração e, consequentemente, ao aumento da meia-
vida de um fármaco. 

(    ) A insuficiência cardíaca leva ao aumento da depuração e, consequentemente, à diminuição da 
meia-vida de um fármaco. 

(    ) A insuficiência hepática leva à diminuição da depuração e, consequentemente, à diminuição da 
meia-vida de um fármaco. 

(    ) A inibição do metabolismo, provocada pela inibição das enzimas do citocromo P450, leva à 
diminuição da meia-vida de um fármaco. 

(    ) O processo de envelhecimento leva a uma redução da massa esquelética, o que pode contribuir 
para a diminuição tanto do volume de distribuição como da meia-vida de um fármaco. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F F V 
B) V F V F F 
C) V V F V F 
D) F F V V F 
E) F V F F V 

 

 

Questão 39 (Peso 3)  

As interações medicamentosas do tipo farmacocinéticas são aquelas em que um fármaco modifica a 
absorção, distribuição, metabolismo ou excreção de outro fármaco, quando administrados 
concomitantemente. As interações desse tipo interferem na biodisponibilidade, alterando o pico de 
concentração e a área sob a curva (ASC) de concentração sanguínea versus tempo. 

Sobre as interações farmacocinéticas, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com 
F as falsas. 

(    ) O miconazol inibe o metabolismo da fenitoína, levando ao aumento dos níveis séricos do 
anticonvulsivante. 

(    ) O ciprofloxacino tem sua absorção diminuída quando é administrado juntamente com 
suplementos contendo ferro. 

(    ) A claritromicina promove o aumento do metabolismo da lovastatina e sinvastatina, levando à 
diminuição tanto das concentrações plasmáticas destas estatinas como do seu efeito. 

(    ) A amiodarona promove o aumento da excreção renal da digoxina, quando administradas 
concomitantemente, levando à redução das concentrações plasmáticas da digoxina e reduzindo 
seu efeito farmacológico. 

(    ) A rifampicina promove a indução das enzimas microssomais hepáticas envolvidas no 
metabolismo dos corticosteroides, levando à redução do efeito destes fármacos quando 
utilizados concomitantemente. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F V 
B) V V F F V 
C) V F F V F 
D) F F V V F 
E) F V F F V 
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Questão 40 (Peso 3)  

A cremagem (creaming) é um tipo de instabilidade de emulsões farmacêuticas, caracterizada pela 
formação de uma camada de emulsão mais concentrada, que ocorre quando a fase dispersa da 
emulsão flutua para a superfície ou sedimenta para o fundo do sistema emulsionado. Apesar de não 
ser um fator de instabilidade tão sério quanto a separação completa de fases, a cremagem é indesejável 
do ponto de vista farmacêutico, pois uma emulsão que sofreu cremagem tem má aparência e cria a 
possibilidade de dosagem imprecisa. Os fatores que influenciam a velocidade de cremagem são 
similares àqueles envolvidos na velocidade de sedimentação de partículas em suspensão e são 
indicados pela Lei de Stokes. 

Sobre estes fatores, é correto afirmar que 

A) a cremagem ocorre devido à interação de forças atrativas entre os glóbulos da fase dispersa, e 
repulsivas entre as fases dispersa e dispersante. 

B) o aumento na diferença entre as densidades das fases dispersa e dispersante contribui para a 
diminuição da velocidade de cremagem de emulsões líquidas. 

C) a velocidade de cremagem pode ser reduzida se também for reduzida a viscosidade da fase 
dispersante e se for mantido inalterado o tamanho dos glóbulos da fase dispersa. 

D) o uso de agentes espessantes, como a goma adraganta e derivados de celulose, pode ser 
empregado para diminuir a velocidade de cremagem de uma emulsão do tipo O/A. 

E) emulsões que apresentam glóbulos dispersos de tamanhos maiores apresentam menor velocidade 
de cremagem quando comparadas àquelas com glóbulos menores, devido possuírem maior área 
de contato entre os glóbulos e a fase dispersante e, consequentemente, maior atrito. 

 


