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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO 01 (questão 01)  

 
Disponível em: www.facebook.com 

01. De acordo com o texto 01,  
 
A) na vida, os fatos acontecem em intervalos de tempo de longa duração. 

B) a vida humana é cercada de acontecimentos significativos. 

C) na efemeridade da vida, os cenários se multiplicam. 

D) virar páginas na vida é atitude de gente sábia. 

E) para muitos, a vida se torna monótona e insípida. 
 
TEXTO 02 (questão 02) 

 
Disponível em: www.facebook.com 

02. Analisando-se o texto 02, tem-se que  
 
A) para seguir a caminhada, é necessário se apassivar diante dos fatos. 

B) coragem é sentimento imprescindível para apaziguar situações constrangedoras. 

C) é preciso ter o coração esvaziado de entusiasmo para avançar. 

D) obstáculos nem sempre precisam ser vencidos. 

E) a vitória acontece quando o amor rege os sonhos. 
 

TEXTO 03 (questões 03 e 04) 
 

A objeção, o desvio, a desconfiança alegre, a vontade de troçar são sinais de saúde: tudo o que é absoluto pertence à 

patologia.  (Friedrich Nietzsche) 
 
03. Em relação aos Sinais de Pontuação, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A terceira vírgula poderia ser permutada pelo conectivo "e", e isso não caracterizaria desobediência às normas gramaticais 

vigentes.  

B) As três primeiras vírgulas separam termos explicativos. 

C) Os dois pontos poderiam ser permutados por reticências, e a frase se manteria gramaticalmente correta. 

D) A segunda vírgula poderia inexistir, e isso não seria considerado desobediência às normas vigentes de pontuação. 

E) Os dois pontos poderiam ser substituídos por uma exclamação, o que não se constituiria em erro gramatical. 

 

04. Observe abaixo o fragmento de trecho: 

"tudo o que é absoluto pertence à patologia." 
 
Nele, existe(m) 
 
A) três pronomes, sendo dois indefinidos e um relativo. 

B) um verbo cujo complemento não vem regido de preposição.  D) dois adjetivos de gêneros diferentes. 

C) um pronome demonstrativo. E) um verbo de 1ª. conjugação. 

Assim é a vida... 
Daqui a pouco a página vira, 
o cenário muda... 
Novos ventos, nova brisa, 
novos ares, novos mares... 

 
 

E o segredo é ter muita fé para 
seguir em frente, mais coragem 

para enfrentar os obstáculos 
e a certeza de que quando os 

nossos sonhos são movidos por 
amor, a vitória não demora a chegar... 

http://pensador.uol.com.br/autor/friedrich_nietzsche/
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TEXTO 04 (questões 05 e 06) 
 

Se alguém procura a saúde, pergunta-lhe primeiro se está disposto a evitar no futuro as causas da doença; em caso 

contrário, abstém-te de o ajudar.   (Sócrates) 
 
05. Em relação aos termos sublinhados, é CORRETO afirmar que  
 
A) ambos são exemplos de próclise. 

B) o primeiro é exemplo de próclise, ao passo que o segundo indica ênclise. 

C) um deles poderia estar mesoclítico ao verbo. 

D) ambos poderiam estar proclíticos ao verbo, sem caracterizar erro gramatical. 

E) ambos são exemplos de ênclise. 
 

06. Extraindo termos do texto 04, sobre ACENTUAÇÃO, assinale a alternativa que contém uma justificativa 

CORRETA. 
 
A) Acentua-se o termo "alguém" por ser paroxítona terminada em EM. 

B) O termo "saúde" é acentuado porque o "u" átono forma hiato com a vogal A. 

C) Acentua-se o termo "contrário" por ser paroxítona terminada em hiato. 

D) A tonicidade do termo "abstém" recai na última sílaba. 

E) Os termos "saúde" e "contrário" obedecem à mesma regra de acentuação. 

 

TEXTO 05 (questão 07) 
 

Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços; estes não invejam o juízo e a prudência dos velhos: uns conhecem o 

que perderam, os outros desconhecem o que lhes falta. (Marquês de Maricá) 
 
07. Em relação à Classe de Palavras, analise os itens abaixo: 
 

I.  "estes não invejam o juízo e a prudência..." - o termo sublinhado se classifica como pronome indefinido e se refere 

a "moços". 

II.  "uns conhecem o que perderam..." - ambos os verbos existentes neste trecho estão conjugados em tempo presente. 
III.  "os outros desconhecem o que lhes falta." - o primeiro termo se classifica como artigo definido, e o segundo, 

pronome pessoal que se refere a "outros". 

IV. "Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços..." - todos os termos sublinhados se classificam como substantivo. 

 
Está CORRETO apenas o que se afirma em  

 

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

 

TEXTO 06 (questão 08) 
 

A cólera prejudica o sossego da vida e a saúde do corpo, ofusca o julgamento e cega a razão. (Diderot) 
 
08. Se o termo "cólera" fosse substituído por "maus pensamentos", preservando-se o tempo verbal do texto 06, estaria 

CORRETO o texto indicado na alternativa 
 
A) Maus pensamentos prejudicariam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscariam o julgamento e cegariam a razão. 

B) Maus pensamentos prejudicavam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscavam o julgamento e cegavam a razão. 

C) Maus pensamentos prejudicam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscam o julgamento e cegam a razão. 

D) Maus pensamentos prejudicarão o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscarão o julgamento e cegarão a razão. 

E) Maus pensamentos prejudicam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscaram o julgamento e cegaram a razão. 

 

TEXTO 07 (questões 09 e 10) 
 

AMOR É SÍNTESE 

Mário Quintana 

 
Por favor, não me analise 

Não fique procurando cada ponto fraco meu. 

Se ninguém resiste a uma análise profunda, 

Quanto mais eu... 

Ciumento, exigente, inseguro, carente 

Todo cheio de marcas que a vida deixou 
Vejo em cada grito de exigência 

Um pedido de carência, um pedido de amor.  

 
Amor é síntese 

É uma integração de dados 

Não há que tirar nem pôr 

Não me corte em fatias 

Ninguém consegue abraçar um pedaço 

Me envolva todo em seus braços 
E eu serei o perfeito amor. 

Disponível em: http://muitaprosa.blogspot.com.br/2007/10/amor-sintese-mario-quintana.html 

http://pensador.uol.com.br/autor/socrates/
http://pensador.uol.com.br/autor/marques_de_marica/
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09. Observe os verbos dos itens abaixo: 
 

I.  "Se ninguém resiste a uma análise profunda" - o verbo deste trecho exige complemento não regido de preposição. 

II.  "Vejo em cada grito de exigência 

 Um pedido de carência, um pedido de amor." - o verbo deste trecho exige dois complementos: um regido de 

preposição e o outro não. 
III.  "Não me corte em fatias" - o verbo deste trecho exige dois complementos: um regido de preposição e o outro sem 

ser regido de preposição. 

IV.  "Ninguém consegue abraçar um pedaço"- o verbo sublinhado exige um complemento e este não vem regido de 

preposição.  
 
Está CORRETO o que se afirma apenas em 
 

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

 

10. Observe os fragmentos do texto 07, atentando para os termos sublinhados e as letras destacadas em maiúsculo. 
 

I.  "Por favor, não me analiSe" - como o termo sublinhado, grafa-se "gaSe". 

II.  "Ciumento, exiGente, inseguro, carente" - o termo "anGina" escreve-se da mesma forma que o termo sublinhado. 
III.  "Todo CHeio de marcas que a vida deixou" - como o termo sublinhado, grafa-se "inCHaço". 

IV.  "É uma integraÇão de dados" - como o termo sublinhado, escreve-se "constipaÇão". 
 
Assinale a alternativa que contém apenas os itens CORRETOS. 

 

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

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 

Responda as questões de 11 a 13 de acordo com a legenda a seguir: 

 

A) Apenas as afirmativas a e c estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas b e c estão corretas. 

C) Apenas a afirmativa b está correta. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão incorretas. 

 

11. Em relação ao SUS, assinale a afirmativa CORRETA. 

 

a) Região de saúde é o espaço geográfico contínuo, constituído por grupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir 

de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados. 

b) Universalização e Integralidade são princípios organizativos do SUS. 

c) O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada 

esfera de Governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, com composição, organização e tem suas competências fixadas na Lei Nº 8.142/90. 

 

12. Em relação à história da saúde pública no Brasil, assinale a afirmativa CORRETA. 

 

a) O PSF foi lançado conjuntamente com o Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS em 1991. 

b) A reforma do setor de saúde brasileiro ocorreu de forma simultânea ao processo de democratização, tendo sido liderada por 

profissionais da saúde e pessoas de movimentos e organizações da sociedade civil. 

c) Na esfera das políticas de saúde, o referencial da medicina comunitária se materializava em programas de extensão da 

cobertura de ações básicas, direcionados à população excluída do sistema previdenciário. 

 

13. É(São) princípio(s) norteador(es) da bioética: 

 
a) Justiça e beneficência. 

b) Não maleficência. 

c) Autonomia. 
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14. Em relação aos determinantes sociais de saúde, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  O conceito estreito de determinantes sociais é puramente empírico e afasta a possibilidade de compreensão da 

saúde como um fenômeno social e humano. 
(   )  O conceito de determinação social da saúde deve abranger, por exemplo, o estudo de como as necessidades e as 

práticas de saúde são socialmente criadas e reforçadas pelo capitalismo avançado. 

(   )  Uma sociedade solidária é mais saudável que uma marcada pelo conflito interno e anomia, porque a solidariedade 

é, em si, o mais importante determinante social da saúde. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

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

 

15. Assinale a alternativa que contém, apenas, doenças de notificação compulsória. 

 

A) Hantaviroses – Sarampo – Paralisia Cerebral 

B) Febre Tifoide – Febre Amarela – Doença de Chagas Aguda 

C) Febre do Nilo – Síndrome de Down – Paralisia Flácida Aguda 

D) Dengue – Abscesso de Ludwig – Rubéola 

E) Cólera – Síndrome Respiratória Aguda Grave 
 

16. Em relação à Atenção Básica, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  Uma ação da Atenção Básica é a de realizar as necessidades dos usuários internados na unidade hospitalar no 
tocante à prevenção das infecções hospitalares. 

(   )  As ações desenvolvidas na Atenção Básica, de acordo com a Portaria GM/MS Nº 648, são as seguintes: 

sistematizar o encaminhamento de pacientes para os serviços de referência e solicitar ao nível secundário o 

planejamento da contrarreferência. 

(   )  É tarefa da Atenção Básica realizar o primeiro atendimento às urgências odontológicas. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

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

 

17. Analise as afirmativas abaixo: 
 

1 -  Ao entendermos a saúde como a capacidade de criar novas normas de vida, quando o trabalho limita essa 
capacidade, a chance de adoecermos é maior. 

2 -  As organizações de saúde devem ser espaços de produção de bens e serviços e de valorização do potencial 

inventivo dos atores desses serviços. 
 
Elas estão relacionadas ao conceito de 
 
A) Saúde Mental. 

B) Humanização em Saúde.  D) Clínica Ampliada. 

C) Promoção de Saúde. E) Política de Atenção Primária. 

 

18. A participação da comunidade na fiscalização e no controle das ações de saúde passa a ser ampliada a partir 
 
A) da Criação do Conselho de Secretários de Saúde. 

B) da Criação da Estratégia de Saúde da Família.  D) da Lei 8.142/90. 

C) da Lei 8.080/90. E) do Decreto Presidencial nº 7.508/2011. 
 

19. Em relação à Biossegurança e ao controle de infecção hospitalar, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas 

Falsas. 
 

(   )  Todos os profissionais de saúde devem estar vacinados, apenas, contra a hepatite B. 
(   )  Gotículas geradas por fonte humana têm diâmetro de até 5μ e se dispersam até um metro de distância, quando se 

depositam nas superfícies. 

(   )  Protetor respiratório é usado para proteger as vias respiratórias contra poeiras tóxicas e vapores orgânicos ou 

químicos. É indicado para entrar em quarto de isolamento de pacientes com tuberculose pulmonar, sarampo ou 

varicela. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V-F-V B) F-V-V C) V-F-F D) F-F-F E) V-V-V 
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20. Em relação à Educação Permanente em Saúde, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  As Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES) deverão ser compostas, também, por 
Trabalhadores do SUS e por representantes de Movimentos Sociais ligados à gestão das políticas públicas de 

saúde e do controle social no SUS. 

(   )  A formação dos trabalhadores de nível médio no âmbito do SUS não deve ser regida pelas diretrizes e orientações 

constantes da Portaria GM/MS nº 1.996, de 20 de agosto de 2007. 

(   )  A Lei 8.080/90 em seu Art 14 dispõe que Comissões Permanentes de Integração entre os serviços de saúde e as 

instituições de ensino profissional e superior seriam criadas a fim de propor prioridades, métodos e estratégias para 

a formação e educação continuada dos recursos humanos do SUS na esfera correspondente assim como em relação 

à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

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

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

21. Droga utilizada no tratamento da leucemia mieloide crônica, que tem como mecanismo de ação a ocupação do sítio 

quinase da proteína BCR/ABL, bloqueando o acesso ao ATP. Estamos nos referindo ao(à) 

 

A) Metotrexato. 

B) Asparaginase.  D) Mesilato de Imatinibe. 

C) Topotecan. E) Hidroxiureia. 

 

22. Sobre os mecanismos de ação dos nitritos na musculatura lisa, descritos abaixo, estão corretos, EXCETO: 

 

A) Formação de ON (óxido nítrico). 

B) Desfosforilação da cadeia leve da miosina. 
C) Inibição da adenilato ciclase. 

D) Estimulação da guanilato ciclase. 

E) Mecanismo semelhante ao da endotelina. 

 

23. Trata-se de um inibidor específico da COX2: 

 

A) Ibuprofeno. 

B) Paracetamol. 

C) Aspirina. 

D) Parecoxib. 

E) Diclofenaco. 
 

24. Um paciente de 86 anos queixa-se de tosse e sangue no escarro durante os últimos dois dias. Por ocasião do 

internamento, apresentava febre. O raio X revelou um aumento da densidade do lóbulo direito médio. O esfregaço 

do escarro revelou muitos cocos Gram positivos, e a cultura foi positiva para Staphylococcus aureus, produtores de 

penicilinase. Assinale a alternativa que contém o agente que deve ser administrado ao paciente. 

 

A) Ampicilina 

B) Oxacilina 

C) Carbenicilina 

D) Ticarcilina 

E) Mezlocilina 

 

25. A automaticidade das fibras cardíacas de Purkinge pode ser aumentada por todos os agentes abaixo, EXCETO 

 

A) epinefrina. 

B) digitais.   

C) quinidina.  

D) baixas concentrações de K. 

E) isoproterenol. 
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26. Uma paciente de 61 anos apresenta episódios de dor torácica ao realizar esforços há dois meses, associada com 

dormência e formigamento do quarto e quinto dedos da mão esquerda. O ECG é normal, sendo tratada com 

propranolol, o que alivia os sintomas. Qual seria o efeito cardiovascular dessa droga? 

 

A) Produção reduzida de catecolaminas 

B) Dilatação da vasculatura coronariana 

C) Redução da demanda de oxigênio pelo miocárdio 

D) Aumento da resistência vascular periférica 

E) Aumento da sensibilidade às catecolaminas 

 

27. A atropina e a escopolamina bloqueiam todos os efeitos da acetilcolina, EXCETO 

 

A) bradicardia. 

B) secreção salivar. D) miose. 

C) broncoconstricção. E) contração da musculatura esquelética. 

 

28. Qual dos seguintes anestésicos de inalação tem maior probabilidade de hapatotoxicidade? 

 

A) Óxido nítrico B) Halotano C) Metoxiflurano D) Isoflurano E) Enflurano 

 

29. A qual grupo de medicamentos corresponde a afirmativa abaixo? 

 

“ Aquele elaborado a partir de planta medicinal de uso alicerçado na tradição popular, sem evidências, conhecidas ou 

informadas, de risco à saúde do usuário, cuja eficácia é validada por meio de levantamentos etnofarmacológicos  e de 

utilização, documentações tecnocientíficas ou publicações indexadas .” 

 

A) Medicamento fitoterápico tradicional 

B) Medicamento fitoterápico similar D) Medicamento homeopático 

C) Medicamento fitoterápico novo E) Medicamento genérico 

 
30. De acordo com a Resolução-RDC Nº 69, de 1º de outubro de 2008, é CORRETO afirmar que “um gás refrigerado e 

liquefeito com ponto de ebulição menor ou igual a -150°C na pressão absoluta de 101,3 kPa” é denominado  

 

A) Gás ou líquido criogênico. 

B) Gás liquefeito.  D) Gás medicinal. 

C) Gás medicinal a granel. E) Gás comprimido. 

 

31. Considerando a manipulação do Suporte Nutricional Parenteral (SNP) para neonatos, que, em geral, apresentam 

volumes reduzidos, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Intercalam-se entre os eletrólitos bi e trivalentes os monovalentes. 
B) Não se aditiva o fosfato de potássio e o gluconato de cálcio na mesma fase (bolsa) do SNP. 

C) O lipídio é o último insumo a ser adicionado. 

D) Pode-se utilizar a ampola de sulfato de magnésio de 10% ou a de 50% no preparo do SNP. 

E) A solução de aminoácidos a 10% com taurina é recomendada para o SNP de neonatos. 

 

32. Partindo-se de 300 ML de uma solução de ácido acético a 15% (p/V) e diluindo-se para 1.500 ML, qual é a 

concentração percentual (p/V) dessa solução? 

 

A) 5%  

B) 0,5%  

C) 6%  
D) 3%  

E) 0,3% 

 

33. Uma bolsa de 300ML de solução para infusão de Linezulida contém 600 mg de Linezulida. Assinale a alternativa 

que corresponde à concentração de Linezulida em mg/ML. 

 

A) 2 mg/ML  

B) 18 mg/ML 

C) 0,5 mg/ML 

D) 4mg/ML 

E) 1,8 mg/ML 
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34. Considerando o Capítulo III (sanitização) da RDC nº 17, de 16/04/2010 da ANVISA, assinale a alternativa 

CORRETA. 

 

A) Os recipientes parcialmente esvaziados podem ser completados, desde que utilizados nas 24 horas. 

B) Os desinfetantes e detergentes utilizados nas áreas grau A e B devem ser esterilizados antes do uso ou ter sua esterilidade 

comprovada. 

C) Deve ser realizado um controle microbiológico da área limpa classe A. 

D) A radiação ultravioleta pode ser utilizada como substituta das operações de desinfecção química. 

E) Os desinfetantes diluídos, mantidos em recipientes limpos, podem ser guardados por longo período de tempo, ainda que não 
esterilizados. 

 

35. Assinale a alternativa que corresponde à indicação da Terapia Nutricional Parenteral. 

 

A) Má perfusão tissular 

B) Grande queimado 

C) Discrasia sanguínea 

D) Pós-operatório imediato 

E) Síndrome do intestino curto 

 

36. Considerando a RDC nº 67, de 08/10/2007, da ANVISA, assinale com V as afirmativas Verdadeiras e com F as 

Falsas. 
 

(   )  Drogarias, ervanarias e postos de medicamentos podem captar receitas com prescrições magistrais e oficinais. 

(   )  Medicamentos manipulados em farmácia de atendimento privativo e unidade hospitalar somente podem ser 

utilizados em pacientes internados ou sob os cuidados da própria instituição, sendo vedada a comercialização. 

(   )  As áreas e instalações da farmácia devem ser adequadas e suficientes para o desenvolvimento das operações. Os 
ralos devem ser sifonados com tampas escamoteáveis. 

(   )  A farmácia não pode possuir uma central de pesagem onde as balanças estarão instaladas para evitar a 

contaminação cruzada e microbiana. 

(   )  Em relação ao fracionamento em serviço de saúde, sem o rompimento da embalagem primária, o prazo de validade 

será o do fabricante. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) V-F-F-V-F 

B) F-F-F-V-V  

C) F-V-V-F-V 

D) V-V-V-F-F 

E) V-F-V-F-V 

 

37. Considerando a RDC Nº 87, de 21/11/2008, da ANVISA, assinale V para as afirmativas Verdadeiras e F para as 

Falsas. 
 

(   )  A prescrição ou indicação, quando realizada pelo farmacêutico responsável, também deve obedecer aos critérios 

éticos e legais previstos. 

(   )  Na ausência de indicação na prescrição sobre a duração do tratamento, o farmacêutico só poderá efetuar a 

repetição da receita após confirmação expressa do profissional prescritor. 
(   )  A farmácia deve realizar a análise de, no mínimo, uma fórmula a cada dois meses. 

(   )  Devem ser realizados, no mínimo, os seguintes ensaios para as preparações líquidas não estéreis: descrição, 

aspecto, caracteres organolépticos, peso médio de acordo com a Farmacopeia Brasileira ou outro compêndio 

oficial reconhecido pela ANVISA. 

(   )  As análises das fórmulas não devem ser realizadas em laboratórios analíticos próprios, só terceirizados, 

preferencialmente da Rede Brasileira de Laboratórios em Saúde – REBLAS. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) F-V-V-V-F 

B) V-F-F-F-V  

C) V-V-V-F-F 

D) V-V-F-V-V 

E) F-V-F-V-V 
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38. Considerando a Política Nacional de Medicamentos sobre o aspecto das competências, relacione a segunda coluna 

de acordo com a primeira. 

 

1. Gestor Federal (   ) Promover a política estadual de medicamentos. 

2. Gestor Estadual (   ) Orientar e assessorar os municípios em seus processos de aquisição de 

medicamentos essenciais. 

3. Gestor Municipal (   ) Associar-se a outros municípios por intermédio da organização de 

consórcios, tendo em vista a execução da assistência farmacêutica. 

 (   ) Definir a relação municipal de medicamentos essenciais, com base na 

RENAME, a partir das necessidades decorrentes do perfil nosológico da 
população. 

 (   ) Estabelecer normas e promover a assistência farmacêutica nas três esferas 

de governo. 

 

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

 

A) 2-2-3-3-1 

B) 2-1-2-3-1 

C) 3-1-1-2-2 

D) 2-3-3-2-1 

E) 1-2-3- 2-1 

 

39. Assinale a alternativa que NÃO corresponde à promoção do uso racional de medicamentos. 

 

A) Elaboração de campanhas educativas sobre o uso de medicamentos. 

B) Estímulo ao registro e uso dos medicamentos genéricos. 
C) Elaboração de um formulário terapêutico nacional que oriente a utilização dos medicamentos. 

D) Incentivar os estudos de farmacologia e aços e farmacovigilância. 

E) Compreende-se o conjunto de ações e serviços com vistas a assegurar a assistência terapêutica integral, a promoção e 

recuperação da saúde nos estabelecimentos públicos e privados. 

 

40. Assinale a alternativa que corresponde ao estudo da utilização de drogas em uma população. 

 

A) Farmacovigilância 

B) Atenção farmacêutica  

C) Farmacocinética 

D) Farmacoepidemiologia 
E) Farmácia clínica 

 

41. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um membro consultor da CCIH, conforme Portaria Nº 2616, de 

12/05/1998. 

 

A) Serviço médico 

B) Administração  

C) Serviço de nutrição 

D) Serviço de enfermagem 

E) Serviço de farmácia 

 

42. Em hospitais com leitos destinados a pacientes críticos, tem a CCIH acrescida de outros profissionais de nível 

superior, da área de saúde e os membros executivos terão acrescidas duas horas semanais de trabalho para cada dez 

leitos ou fração. A Portaria Nº 616, de 12/05/1998 elencou os pacientes considerados críticos. Qual das alternativas 

abaixo corresponde ao paciente que NÃO consta desse elenco? 

 

A) Pacientes com Terapia Intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) 

B) Pacientes hipertensos  

C) Pacientes de berçário de alto risco 

D) Pacientes queimados 

E) Pacientes hemato-oncológicos  
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43. Considerando as incompatibilidades farmacêuticas de antibióticos em infusão venosa, relacione a segunda coluna de 

acordo com a primeira. 
 

1. Cefalotina (   ) Soro fisiológico (cloreto de sódio 0,9%) 

2. Anfotericina B (   ) Ringer lactato 

3. Penicilina G potássica (   ) Gluconato de cálcio 

 (   ) Complexo B com vitamina C (ácido ascórbico) 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 
A) 1 – 2 – 3 – 1 

B) 3 – 3 -  2 – 1 

C) 2 – 1 – 3 – 1 

D) 2 – 1 – 1 – 3 

E) 3 – 2 – 2 – 1 

 

44. Sobre as metas que o gestor pode adotar para gerenciar os produtos da classe A da curva ABC, analise os itens 

abaixo: 
 

I.   Aumentar o nível de estoque 
II. Estabelecer protocolos de utilização 

III. Reduzir os prazos de abastecimento 

IV.  Aumentar os prazos de abastecimento 

V. Reduzir os estoques 
 
Está(ão) CORRETO(S) apenas 

 

A) I e III. 

B) II, III e V. 

C) I e IV. 

D) I, III e IV. 

E) IV. 

 

45. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um fator determinante dos níveis de estoque. 
 

A) Condições de mercado ou vendas 

B) Disponibilidade de espaço físico (áreas) 

C) Disponibilidade financeira 

D) Preços 

E) Disponibilidade para dispensar em dose unitária 

 

46. Assinale a alternativa que corresponde ao enunciado: Pode ser definido como sendo uma quantidade de produto, que, 

quando atingida, deve gerar novo pedido de compras. 

 

A) Ponto de requisição  

B) Tempo de espera  
C) Estoque mínimo 

D) Lote de reposição 

E) Estoque de segurança 
 
47. Na cadeia de suprimentos de materiais, o processo de abastecer os clientes, por meio de técnicas que asseguram a 

disponibilidade do produto certo, na quantidade certa, ao preço certo, na hora certa, sem avarias e acompanhado de 

documentação correta, corresponde ao(à) 

 

A) Planejamento. 

B) Dispensação ou fornecimento.  

C) Logística. 

D) Gerenciamento. 

E) Abastecimento. 
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48. Observe as relações abaixo referentes a um indicador de eficiência para a avaliação do Sistema de Dispensação de 

Medicamento por Dose Unitária – SDMDU. 
 

- Nº de prescrições com erros em dados administrativos / Nº de prescrições  

- Nº de prescrições com erros em dados terapêuticos / Nº de prescrições 

- Nº de erros de dispensação / Nº de doses dispensadas em SMDU 
 
Assinale a alternativa correspondente à relação com indicador. 

 

A) Em relação ao custo/benefício 

B) Em relação à atividade 
C) Em relação ao consumo 

D) Em relação à satisfação 

E) Em relação à qualidade 

 

49. Assinale a alternativa que corresponde a um objetivo secundário da Farmácia Hospitalar. 

 

A) Implantar um setor de misturas intravenosas 

B) Padronização de medicamentos 

C) Aquisição de medicamentos 

D) Planejamento de estoques 

E) Dispensação de medicamentos 

 

50. Assinale a alternativa que corresponde ao produto para saúde que NÃO possui exigência da ANVISA de 

Certificação do INMETRO. 

 

A) Compressa e gaze estéril 7,5 cm X 7,5 cm 

B) Equipo de uso único de transfusão e de infusão gravitacional 

C) Luvas cirúrgicas e de procedimento 

D) Seringas hipodérmicas estéreis de uso único 

E) Agulhas hipodérmicas estéreis para uso único 
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ATENÇÃO 

 

 Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

 Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas do 

tipo múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Língua 

Portuguesa, 10 (dez) de Conhecimentos Gerais e 30 (trinta) de Conhecimentos Específicos 

do Cargo/Função de opção do candidato. 

 Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, 

informe, imediatamente, ao Fiscal. 

 Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, 

o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de 

Inscrição. 

 Para registrar as alternativas escolhidas, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura 

Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu.  

 As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica 

azul ou preta.  

 O tempo destinado à Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade. 

 Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 

BOA SORTE! 

 
 
  

 

 


