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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

a) Este caderno com o enunciado das 40 (quarenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser entregue ao 

fiscal ao término da prova. 
 

02- É DE RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO A CONFERÊNCIA DOS DADOS NO CARTÃO 

RESPOSTA. Caso não sejam compatíveis, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.  
 

03- Verifique se este material está em ordem (tais como se a sequência de páginas está correta e se o número de questões 

confere com o quadro da alínea “a” do item 1. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.  
 

04- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à caneta 

esferográfica de tinta na cor preta ou azul. 
 

05- Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não a DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A folha 

somente poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior – BARRA DE 

RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA. 
 

06- Na Prova Objetiva, as questões são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado. 
 

07- Na Folha de Respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima 

da questão de cada bloco de respostas. 
 

08- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e 

(E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA. A marcação 

de nenhuma, de mais de uma alternativa ou da rasura de qualquer natureza (borracha, corretivo, etc) anula a questão, 

MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA. 
 

09- Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo TODO O 

ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 

de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de 

marcação completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível dentro do retângulo, sem invadir 

os limites dos retângulos ao lado. 
 

10- Ao candidato somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva ao final do horário previsto para o 

término da prova, conforme alínea “c” do item 9.17. Será terminantemente vedado ao candidato copiar seus 

assinalamentos feitos na folha de respostas da prova objetiva, conforme item 9.17, alínea “d”, do edital.  
 

11- SERÁ ELIMINADO do Concurso o candidato que: 
 

a) Se utilizar ou portar, durante a realização das provas, de armas, máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem 

como rádios gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie, que seja na 

sala de prova ou nas dependências do seu local de prova; 

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de 

Resposta; 

c) usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização;  

d) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução da prova. 
 

12- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas 

no Caderno de Questões NÃO SERÃO CONSIDERADOS. 
 

13- Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e ASSINE A LISTA DE 

PRESENÇA. 
 

14- O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA É DE TRÊS (3) HORAS. 
 

 

 

 

Língua Portuguesa Raciocínio Lógico Conhecimentos de Informática Conhecimentos Específicos 

Questões Questões Questões Questões 

1 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 40 
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Texto 1

Ex-fumantes já superam fumantes no Brasil

Pesquisa do IBGE mostra que o número de dependentes de cigarro caiu pela metade nos últimos 15 anos no país.

Ao revelar, ontem, que o índice de fumantes no Brasil teve uma queda surpreendente nos últimos 15 anos – ele caiu pela metade –, o

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresentou também um estudo inédito: um perfil detalhado daqueles que ainda

não conseguiram largar o vício.

A equipe que percorreu o País de cima a baixo em setembro de 2008, para produzir a Pesquisa Especial de Tabagismo (Petab),

registrou um segundo detalhe igualmente extraordinário: o número de ex-fumantes (26 milhões de pessoas) passou a ser maior do

que o de fumantes (24,6 milhões). Dessa forma, os que deixaram o cigarro são equivalentes a 18,2% da população com mais de 15

anos de idade; e os que continuam fumando representam 17,2%.

Ao receber as informações, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, exaltou o êxito da intensa campanha antitabagista

desenvolvida ao longo de uma década e meia. Afinal, 65% dos fumantes disseram que as advertências nos maços de cigarros

fizeram com que eles pensassem em parar de fumar. No entanto, logo em seguida, ele disse que os brasileiros não devem esperar

quedas tão significativas daqui por diante.

PASSOS, José Meirelles. Jornal O Globo, Caderno O País, 28 nov. 2009, p.13. (Fragmento)

* Língua Portuguesa *
Questão 1
As informações contidas no texto se apoiam em

A)  informações de médicos especialistas.

B)  dados resultantes de pesquisas.

C)  conhecimentos pessoais do jornalista.

D)  opiniões da população tabagista.

E)  depoimentos de autoridades governamentais.

Questão 2
A pesquisa do IBGE, informando que o número dos dependentes de cigarro no Brasil, nos últimos 15 anos, caiu pela metade, revela

que as campanhas nacionais, como a do tabagismo, conseguem resultados positivos devido

A)  à luta em favor de uma vida mais saudável para o jovem.

B)  à preocupação do Ministro com os gastos com a saúde.

C)  ao empenho do Governo em conscientizar a população.

D)  ao dinheiro aplicado em campanhas com artistas de televisão.

E)  aos resultados da pesquisa do IBGE serem confiáveis.

Questão 3
O emprego dos dois-pontos, no 1o parágrafo justifica-se por anteceder um(a)

A)  explicação.

B)  conceituação.

C)  definição.

D)  enumeração.

E)  citação.

Questão 4
A opção cuja classe gramatical do “que” difere da dos demais é

A)  “que o índice de fumantes no Brasil” (§ 1).

B)  “que os brasileiros não devem esperar quedas tão significativas (§ 3).

C)  “que as advertências nos maços de cigarro” (§ 3).

D)  “que ainda não conseguiram largar o vício” (§ 1).

E)  “que eles pensassem em parar de fumar” (§ 3).
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Questão 5
No primeiro parágrafo do texto, os travessões foram empregados para

A)  indicar a mudança de interlocutor.

B)  isolar uma explicação acessória.

C)  destacar uma palavra essencial.

D)  enfatizar o final do enunciado.

E)  negar o que já foi mencionado.

Questão 6
Segundo o padrão formal da língua, há desvio de concordância na opção

A)  17,2% dos jovens brasileiro continuam fumando.

B)  18,2% deixaram de fumar.

C)  17,2% continuam fumando.

D)  18,2% da população brasileira com mais de 15 anos deixaram o cigarro.

E)  65% de fumantes pensam em parar de fumar.

Questão 7
A oração “para produzir a Pesquisa Especial de Tabagismo (Petab)” (§ 2) estabelece, com a anterior, uma relação de

A)  contraste.

B)  consequência.

C)  finalidade.

D)  causa.

E)  comparação.

Questão 8
O tratamento pronominal adequado varia conforme a natureza da instituição e do cargo que alguém nela ocupa. Estarão corretos,

por exemplo, a forma de tratamento e a concordância verbal na seguinte frase, dirigida a um Ministro de Estado.

A)  Solicitamos a Vossa Eminência que vos digneis adotar novas estratégias para lidar com os fumantes inveterados que necessitam

mais do que propaganda para se livrar do vício.

B)  Solicitamos a Sua Excelência que vos digneis adotar novas estratégias para lidar com os fumantes inveterados que necessitam

mais do que propaganda para se livrar do vício.

C)  Solicitamos a Sua Eminência que se digne adotar novas estratégias para lidar com os fumantes inveterados que necessitam mais

do que propaganda para se livrar do vício.

D)  Solicitamos a Vossa Excelência que se digne adotar novas estratégias para lidar com os fumantes inveterados que necessitam

mais do que propaganda para se livrar do vício.

E)  Solicitamos a Sua Senhoria que se digne adotar novas estratégias para lidar com os fumantes inveterados que necessitam mais

do que propaganda para se livrar do vício.

Questão 9
As palavras “últimos”, “também”, “vício” e “saúde”, empregadas no texto, obedecem, respectivamente, às mesmas regras de

acentuação gráfica de

A)  fenômeno, alguém, balaústre, tênue.

B)  âmago, detém, bílis, júri.

C)  vácuo, acém, míope, núpcias.

D)  público, armazém, imundície, viúvo.

E)  etéreo, álbum, régio, chapéu.

Questão 10
Observe as seguintes palavras retiradas do texto: “ex-fumante”, “antitabagista”, “pesquisa”.

Considerando o processo de formação das palavras em Português, afirma-se que

A)  um dos vocábulos é formado por justaposição.

B)  dois dos vocábulos são formados por prefixação.

C)  dois dos vocábulos resultam de derivação regressiva.

D)  um dos vocábulos resulta de derivação por aglutinação.

E)  um dos vocábulos é formado por aglutinação.
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* Raciocínio Lógico *
Questão 11
Antônio, João e José são professores de história, matemática e português, não necessariamente nessa ordem, e nasceram no Ceará,

na Paraíba e no Pernambuco, porém não se sabe quem nasceu onde. Sobre tais professores, sabe-se ainda que

I.       João não é paraibano.

II.       O cearense é o professor de Português.

III.       O historiador nunca morou na Paraíba.

IV.       Antônio é professor de Matemática.

Analisando tais sentenças pode-se afirmar que

A)  João é cearense.

B)  Antônio é paraibano.

C)  José é pernambucano.

D)  O historiador é cearense.

E)  O professor de Matemática é pernambucano.

Questão 12
Uma empresa possui uma máquina que produz 80 peças em uma hora. Essa empresa, para atender seus clientes, coloca a referida

máquina em operação cinco horas por dia. A empresa está prestes a assinar um contrato com novos clientes, devendo quintuplicar a

produção de peças para atender a totalidade de seus clientes, ou seja, os antigos e os novos. Quantas máquinas, iguais a que já se

encontra em operação, devem ser compradas, sabendo-se que tanto a máquina existente quanto a(s) nova(s) pode(rão) funcionar até

10 horas por dia?

A)  1.

B)  2.

C)  3.

D)  4.

E)  5.

Questão 13
Um eletrodoméstico custa R$ 1.550,00; para pagamento à vista, é oferecido um desconto de 5%. O preço a vista do

eletrodoméstico, em reais, é

A)  1.428,50.

B)  1.450,50.

C)  1.489,00

D)  1.442,00.

E)  1.472,50

Questão 14
Três cometas atingem o ponto de maior proximidade da terra a cada 10, 15 e 25 anos, respectivamente. Sabendo-se que esses

cometas atingiram o referido ponto em 1998, a próxima vez em que eles atingirão, no mesmo ano, o ponto de maior proximidade

da terra é

A)  2300.

B)  2180.

C)  2150.

D)  2320.

E)  2298.

Questão 15
O próximo termo da sequência 0, 4, 18, 48, 100, ... é

A)  200.

B)  150.

C)  180.

D)  220.

E)  250.
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* Conhecimentos de Informática *
Questão 16
A tecnologia que permite conectar um dispositivo ao computador e começar a usá-lo imediatamente, sem precisar configurá-lo ou

instalar software adicional, é denominada

A)  Bluetooth

B)  Pentium

C)  USB

D)  BIOS

E)  Plug and Play

Questão 17
Memória virtual é

A)  área de memória alocada para armazenamento temporário de dados vindos da, ou endereçados à, memória principal.

B)  memória intermediária, interposta entre a CPU (processador) e a memória RAM, para diminuir o tempo médio de acesso aos

dados.

C)  memória secundária, também conhecida como memória de massa, para permitir o armazenamento permanente de dados.

D)  armazenamento de dados em pequenos capacitores, onde um capacitor carregado equivale a 1 e um descarregado a 0.

E)  armazenamento temporário usado por um computador para executar programas que precisem de mais memória do que ele tem.

Questão 18
A barra de ferramentas do programa Windows Explorer no sistema operacional Windows XP pode ser personalizada  com botões

de atalho para executar ações úteis. A finalidade do botão correspondente à combinação de teclas Ctrl+Z é

A)  desfazer a última ação executada.

B)  voltar para a pasta anteriormente aberta.

C)  excluir um arquivo selecionado.

D)  mover um arquivo para outra pasta.

E)  localizar arquivos e pastas.

Questão 19
No sistema operacional Windows XP, o tipo de backup que copia arquivos criados ou alterados desde o último backup, e os

arquivos que sofreram backup não são marcados como tal (ou seja, o atributo de arquivamento não é desmarcado), é denominado

backup

A)  de cópia.

B)  diário.

C)  diferencial.

D)  incremental.

E)  normal.

Questão 20
Os programas de processamento de texto, como o Microsoft Word ou o BROffice Writer, possuem recursos de seleção de texto

usando o mouse. Suponha o texto desta questão digitado como um parágrafo com várias linhas e o mouse configurado em modo

padrão com o cursor posicionado no início da palavra “processamento”, entre as letras “p” e “r”. O que será selecionado com uma

ação de triplo clique com o botão esquerdo do mouse?

A)  A linha da palavra clicada.

B)  A letra à esquerda do cursor (“p”).

C)  O parágrafo inteiro.

D)  A letra à direita do cursor (“r”).

E)  A palavra clicada (“processamento”).
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* Conhecimentos Específicos *
Questão 21
No Brasil, o órgão responsável pela aplicação das diretrizes e estratégias da Política Nacional de Medicamentos (PNM)  e pela

Coordenação da Assistência Farmacêutica em nível federal é o Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Assistência

Farmacêutica e Insumos Estratégicos / Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos Seam – Strategies for Enhancing

Access to Medicines (DAF/SCTIE). Considerando a descentralização do Sistema Único de Saúde (SUS), há um compartilhamento

de competências com os estados e municípios e suas respectivas coordenações de Assistência Farmacêutica. As alternativas

seguintes correspondem às competências e atividades da SCTIE, EXCETO

A)  formular, implementar e avaliar a Política Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde.

B)  viabilizar a cooperação técnica aos estados, municípios e Distrito Federal, no âmbito da sua atuação.

C)  determinar a ação do Ministério da Saúde, no âmbito das suas atribuições, com as organizações governamentais e não-

governamentais, com vistas ao desenvolvimento científico e tecnológico em saúde.

D)  estabelecer métodos e mecanismos para a análise da viabilidade econômico-sanitária de empreendimentos em saúde.

E)  formular, fomentar, realizar e avaliar estudos e projetos no âmbito das suas responsabilidades.

Questão 22
De acordo com a OMS (WHO, 2004c), “Medicamentos essenciais são aqueles que servem para satisfazer as necessidades de

atenção à saúde da maioria da população. São selecionados de acordo com a sua relevância na saúde pública, evidência sobre a

eficácia e a segurança e os estudos comparativos de custo efetividade.” Sobre a seleção e as listas de medicamentos essências

adotadas pelo SUS, é CORRETO afirmar o que segue:

A)  a relação dos medicamentos considerados essenciais para o Brasil é a Remume.

B)  a Rename contém todos os fármacos disponíveis no mercado nacional, com todas as apresentações farmacêuticas.

C)  a adoção da Remume constitui uma das diretrizes da PNM, sendo que sua revisão permanente é a primeira prioridade dessa

Política.

D)  a partir da Rename, alguns Estados e Municípios estabelecem suas relações estaduais ou municipais de medicamentos

essenciais.

E)  a disponibilização de medicamentos no SUS está expressamente restrita aos medicamentos constantes na Rename.

Questão 23
Ao conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento

como insumo essencial e visando ao acesso e ao seu uso racional, dá-se o nome de

A)  Assistência Farmacêutica.

B)  Fármaco Vigilância.

C)  Fármacoterapia.

D)  Atenção Farmacêutica.

E)  Orientação Farmacoterapêutica.

Questão 24
A Organização da atenção à saúde compreende ações e serviços de promoção, prevenção, reabilitação e tratamento. No SUS, esses

cuidados estão ordenados, por níveis de atenção, de acordo com o grau de complexidade de cuidados. Assinale a alternativa na qual

a descrição corresponde CORRETAMENTE ao nível de atenção apresentado.

A)  Atenção Básica à Saúde: Compreende um conjunto de ações e serviços de clínica médica, pediátrica, ginecologia, obstetrícia,

encaminhamentos para os demais níveis. A estratégia da organização da Atenção Básica é o Programa de Saúde da Família (PSF).

B)  Atenção secundária/média complexidade: número de hospitais. Por exemplo, hospitais de referência: como: Saúde Mental;

doenças tropicais; maternidade; hospital geral.

C)  Atenção terciária/alta complexidade: agentes comunitários; Programa de Saúde da Família (PSF); Saúde Mental; Saúde da

Mulher; Hipertensão; Diabetes; Oncologia etc.

D)  Serviços/programas de saúde : unidades de referências especializadas. Por exemplo, policlínicas; unidades ambulatoriais de

referência em: Diabetes, Hipertensão, Neurologia; centros de reabilitação, clínicas especializadas em: clínica cirúrgica, clínica

médica; pronto-socorros, pequenas cirurgias.

E)  Atenção excepcional: ações especializadas em saúde, como: planejamento familiar e ações diversas como: educação em saúde,

promoção à saúde.
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Questão 25
De acordo com o Ministério da Saúde, o objetivo da organização de um serviço de Assistência Farmacêutica é assegurar o acesso

aos medicamentos com qualidade e uso racional. As alternativas a seguir apresentam aspectos a serem considerados para a

organização de um serviço de Assistência Farmacêutica, EXCETO

A)  a estrutura organizacional que permita um bom desempenho em relação às funções básicas.

B)  um conjunto de funções que permita a permanente adaptação da organização dos serviços mediante todas as mudanças

previsíveis no ambiente externo: políticas econômicas, sociais e culturais.

C)  a constituição de equipe fixa de profissionais aptos para a gestão dos recursos.

D)  a capacidade de interagir de forma permanente, em busca de adequar estrutura e processos diante das circunstâncias.

E)  a gestão orientada para resultados, de forma planejada e objetivos construídos.

Questão 26
Sabe-se que processo de seleção de medicamentos não se limita à elaboração da relação de medicamentos essenciais e do

formulário terapêutico, mas consiste em um conjunto de atividades que visam ao uso racional, como prescrição, dispensação,

farmacovigilância, informação, educação continuada. Assinale a alternativa na qual a descrição corresponde CORRETAMENTE à

etapa apresentada:

A)  etapa 5 - elaboração de um formulário terapêutico. Documento que consiste de informações técnicas relevantes e atualizadas a

respeito dos medicamentos que foram selecionados, para subsidiar os prescritores.

B)  etapa 2 - fase política: apoio e sensibilização do gestor e dos profissionais da saúde

C)  etapa 1 - seleção propriamente dita, cujo resultado e/ou produto consiste na elaboração de uma relação de medicamentos

essenciais, que deve nortear as diretrizes e utilização, programação, aquisição, prescrição, dispensação etc. Fase de estruturação da

relação de medicamentos: definição de critérios e efetivação do processo.

D)  etapa 4 - fase técnico-normativa: criação de Comissão de Farmácia e Terapêutica em caráter permanente e deliberativo. Quando

necessário, conta com subcomissões ou consulta a especialistas.

E)  etapa 3 - fase de divulgação e implantação: elaboração de estratégias para divulgação da relação, que poderá ser feira por meio

de seminários, palestras, meios de comunicação, instrumento oficial (Portaria), entre outros, como forma de validar e legitimar o

processo.

Questão 27
Sobre a etapa de aquisição de medicamentos, a maioria dos serviços farmacêuticos utiliza, como critério técnico para aquisição,

dados de consumo histórico e/ou critérios subjetivos. Em todos os métodos de programação (por perfil epidemiológico, oferta de

serviços, consumo histórico ou ajustado), existem vantagens e desvantagens.

A fim de se obter uma programação mais adequada e uma melhor quantificação, recomenda-se

A)  ajustar a combinação dos vários métodos (por perfil epidemiológico, oferta de serviços, consumo histórico ou ajustado).

B)  utilizar apenas o método por perfil epidemiológico.

C)  considerar só a oferta de serviços, uma vez que o perfil epidemiológico é de difícil estabelecimento.

D)  verificar a aplicar o consumo histórico ou ajustado, pois permite reduzir o desperdício.

E)  considerar o perfil epidemiológico e o consumo histórico ou ajustado uma vez que a oferta de serviços é garantida pelo

governo.

Questão 28
Sobre o componente da Assistência Farmacêutica Estratégica, é CORRETO afirmar que

A)  as doenças, como Tuberculose, Hanseníase, Malária, Leischmaniose e Chagas, não são consideradas endêmicas, portanto não

são incluídas no financiamento.

B)  o financiamento é de responsabilidade do ministério da Saúde.

C)  os antirretrovirais do programa DST/AIDS são incluídos apenas para as regiões administrativas com maior prevalência.

D)  o sangue, hemoderivados e imunibiológicos devem ser adquiridos com recursos próprios de cada unidade assistencial.

E)  os Estados e Municípios ficam isentos da responsabilidade pelo armazenamento e dispensação dos medicamentos e insumos

distribuídos.
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Questão 29
Para a dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, previsto na portaria Nº 2.981, de 26 de novembro

de 2009, é CORRETO afirmar que

A)  a dispensação do medicamento deverá ser efetivada imediatamente após a confirmação do diagnóstico médico, ficando o

paciente dispensado de apresentar autorização.

B)  a interrupção do fornecimento por abandono do tratamento deverá ser realizada quando o paciente ou representante não retirar o

medicamento por seis meses consecutivos e não tiver ocorrido o fornecimento antecipado.

C)  o recibo de dispensação do medicamento deverá ser devidamente preenchido e assinado imediatamente após o ato da

dispensação.

D)  a dispensação do medicamento poderá ser realizada para mais de um mês de competência, dentro do limite de vigência da

Autorização de Procedimentos Ambulatoriais (APAC) e respeitadas as exigências legais.

E)  uma via do Laudo para Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência

Farmacêutica (LME)  e os recibos de dispensação dos medicamentos poderão ser descartados imediatamente após o ato da

dispensação.

Questão 30
A programação anual de cada medicamento de aquisição centralizada deve ser encaminhada ao Departamento de Assistência

Farmacêutica e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde

A)  pelas Juntas Municipais de Saúde.

B)  pelas Secretarias Estaduais de Saúde.

C)  pelas Unidades Hospitalares responsáveis pelos diagnósticos dos pacientes.

D)  pelas Comissões de Farmácia e Terapêutica Municipais.

E)  pelas unidades do SUS de cada Estado.

Questão 31
A portaria Nº 2.982 de 26 de novembro de 2009, que aprova as normas de execução e de financiamento da Assistência

Farmacêutica na Atenção Básica, no seu artigo terceiro, considera que o elenco de medicamentos nela previsto nos anexos I e II

destina-se a atender aos agravos prevalentes e prioritários da Atenção Básica. Assinale a alternativa que expressa

CORRETAMENTE as condições previstas nesse tema da norma:

A)  não poderão ser custeados com recursos previstos no art. 2º desta Portaria medicamentos não-constantes da RENAME vigente e

dos anexos II e III.

B)  o Elenco de Referência Nacional é composto por medicamentos integrantes da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais

(REMUME) vigente.

C)  municípios poderão definir quaisquer outros medicamentos além daqueles previstos no Elenco de Referência Nacional e

Estadual.

D)  a Secretaria Nacional de Saúde fica responsável pela pactuação nas Comissões Intergestores Bipartite (CIB), do Elenco de

Referência Estadual, de acordo com a necessidade local/regional, com base nos medicamentos relacionados nos anexos I, II e III da

norma.

E)  sem prejuízo da garantia da dispensação dos medicamentos para atendimento dos agravos característicos da Atenção Básica,

considerando o perfil epidemiológico local/regional, é expressamente obrigatória a disponibilização de todos os medicamentos

relacionados nos Anexos I, II e III pelos Municípios e pelo Distrito Federal.

Questão 32
A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde baseia-se em princípios básicos de cidadania, que visam assegurar ao cidadão o direito

básico ao ingresso digno nos sistemas de saúde, sejam eles públicos ou privados. Assinale a alternativa na qual os princípios

básicos de cidadania contidos na Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde estão definidos CORRETAMENTE

1. Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde.

2. Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema.

3. Todo cidadão tem direito ao atendimento independente de qualquer discriminação.

4. Todo cidadão tem direito a atendimento que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos.

5. Todo cidadão é isento das responsabilidades de que seu tratamento aconteça da forma adequada.

6. Todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores da saúde para que os princípios anteriores sejam cumpridos.

A)  2, 3, 5 e 6.

B)  1, 2, 4 e 6.

C)  1, 3, 4 e 5.

D)  3, 4, 5 e 6.

E)  1, 2, 5, e 6.
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Questão 33
De acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, cabem aos gestores do SUS, das três esferas de Governo, a observância

dos princípios previstos no documento. Assinale a alternativa na qual a responsabilidade que compete à esfera de governo está

correta.

A)  Governos Estaduais e Distrito Federal: gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.

B)  Governo Municipal e Distrito Federal: gerir sistemas públicos de alta complexidade de referência estadual e regional.

C)  Governo Municipal e Distrito Federal: celebrar contratos com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como

avaliar sua execução.

D)  Governo Federal: executar diretamente ações e serviços de saúde na rede própria.

E)  Governos Estaduais e Distrito Federal: controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.

Questão 34
Para fins da Resolução RDC número 4, de 10 de fevereiro de 2009, que dispõe sobre as normas de farmacovigilância para os

detentores de registro de medicamentos de uso humano, a definição CORRETA para farmacovigilância está apresentada em qual

das alternativas abaixo?

A)  As atividades relativas à detecção, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou outros problemas relacionados a

medicamentos.

B)  As atividades relativas à denúncia de efeitos adversos ou outros problemas relacionados a medicamentos.

C)  As atividades relativas ao aprimoramento nas pesquisas de efeitos adversos.

D)  Os procedimentos previstos para a notificação de não conformidades nas formas farmacêuticas adotadas pelo SUS.

E)  Os procedimentos previstos para a notificação de não conformidades nas formas farmacêuticas adotadas nas unidades privadas

de saúde.

Questão 35
A Resolução RDC número 4, de 10 de fevereiro de 2009, que dispõe sobre as normas de farmacovigilância para os detentores de

registro de medicamentos de uso humano determina que os detentores de registro de medicamentos deverão notificar ao Sistema

Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), o mais breve possível, todo evento adverso grave ocorrido em território nacional que

envolva óbito ou risco de morte. Estabelece, ainda, que o prazo máximo para a notificação, a partir da data de recebimento da

informação dos eventos adversos (EA) é de

A)  15 (quinze) dias corridos.

B)  3 (três) dias corridos.

C)  20 (vinte) dias corridos.

D)  7 (sete) dias corridos.

E)  30(trinta) dias corridos.

Questão 36
O Guia de Farmacovigilância publicado pela ANVISA para determinar as Boas Práticas de Inspeção em Farmacovigilância para os

Detentores de Registro de Medicamentos (BPIF) prevê procedimentos documentais específicos para os sistemas de

farmacovigilância dos Detentores de Registro de Medicamentos (DRM). Esses elementos deverão ser detalhados em documento

escrito e, quando solicitados, deverão ser encaminhados para as Autoridades Sanitárias. Assinale a alternativa que corresponde ao

período CORRETO descrito no guia para o encaminhamento dos documentos para as Autoridades Sanitárias:

A)  em até sete dias úteis.

B)  em até quinze dias corridos.

C)  em até vinte dias úteis.

D)  em até sete dias corridos.

E)  em até cinco dias úteis.

Questão 37
De acordo RDC N° 55, de 17 de março de 2005, no seu artigo terceiro, o recolhimento de medicamentos previsto neste

regulamento será obrigatoriamente implementado pela empresa detentora do registro, nas situações enquadradas em qual (is) classe

(s) da classificação de risco à saúde, previstas no inciso IV do art. 2º do presente regulamento?

A)  Classes I e III.

B)  Classes II e III.

C)  Apenas da classe I.

D)  Apenas da classe III.

E)  Classes I e II.



Página: 10

Assistente de SAC II

CADERNO 1

Questão 38
As formas farmacêuticas de liberação de liberação modificada (LM) são definidas pela Unated States Pharmacopeia (USP) como

aquelas que apresentam características de curso e/ou liberação de fármacos que são escolhidas para satisfazer objetivos terapêuticos

ou de conveniência não oferecidos pelas formas farmacêuticas convencionais. Entretanto, as LM apresentam limitações potenciais

que interferem e/ou inviabilizam a sua aplicação. Assinale a alternativa que corresponde CORRETAMENTE à limitações das LM.

1. O alcance e a manutenção da ação prolongada do fármaco dependem do controle de fatores fisiológicos variáveis, como pH

gastrintestinal e atividades enzimáticas.

2. Formulações LM apresentam um custo maior por dose unitária porque requer um aumento do número de doses administradas.

3. Fármaco que apresenta alta velocidade de eliminação não é bom candidato à LM, pois a dose de manutenção requerida para uma

terapia contínua pode provocar grande aumento físico da forma farmacêutica.

4. Fármaco que apresenta alta potencia não é bom candidato à LM, pois existe a possibilidade de sobredosagem não segura se o

produto for fabricado incorretamente, provocando liberação em intervalo de tempo muito curto.

A)  2 e 3.

B)  1, 2 e 4.

C)  2, 3 e 4.

D)  2 e 4.

E)  1, 3 e 4.

Questão 39
Na preparação de suspensões, a redução do tamanho das partículas é benéfica para a estabilidade da formulação. Assinale a

alternativa CORRETA sobre a preparação das suspensões farmacêuticas.

A)  As argilas são os agentes floculantes de referência para suspensões parenterais.

B)  A aplicação das argilas nas preparações orais, apresentam o inconveniente de atrapalhar a sustentação do flóculo formado.

C)  Partículas floculadas formam um volume de sedimento menor e são mais propensas à formação de um sedimento mais

compacto.

D)  Partículas defloculadas e muito finas são recomendadas, pois tendem a formar semimentos mais compactos que se dispersam

com maior facilidade.

E)  Os eletrólitos podem agir como agentes floculantes, reduzindo a barreira elétrica entre as partículas do suspensóide.

Questão 40
As leis que governam a difusão molecular são de extrema importância para o estudo dos sistemas de liberação de fármacos, já que

estes devem difundir-se através da várias barreiras, quando administrados no organismo. Sobre os mecanismos de dissolução

envolvidos nos sistemas de liberação de fármacos, assinale a alternativa INCORRETA:

A)  a difusão também é importante em procedimentos de controle de qualidade, como nos testes de dissolução de comprimidos.

B)  quando a concentração do fármaco dissolvida é muito maior do que a concentração de saturação, diz-se que o sistema está

operando sob condições sink.

C)  quando moléculas individuais se movem a partir de uma substância, a difusão ocorre como resultado de um gradiente de

concentração.

D)  a força propulsora da dissolução é o gradiente de concentração através da camada-limite.

E)  quando um fármaco se dissolve de um comprimido nos fluidos gastrintestinais em velocidade menor do que a de sua absorção a

partir desses fluidos, observa-se a condição sink.


