
 

PROCESSO SELETIVO 
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO ISGH 

PROCESSOS SELETIVOS INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR 
 

 
 

FARMACÊUTICO CLÍNICO 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  NOME DO CANDIDATO 

   ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha; 
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova. 

02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no 
local especificado. 

03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. 

04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído. 
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 

Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de 
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta. 

06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo; 
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos; 
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal; 
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio 

de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação; 

e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, 
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de 
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo; 

f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o 
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os 
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o 
período de permanência dos candidatos no local de prova); 

g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões; 
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO; 
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, 

executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas; 
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal. 

07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno 
de questões não serão levados em conta. 

08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença. 
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas. 
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões. 
 

  

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
O texto a seguir servirá de base para as questões 
01 e 02: 
 

A grande árvore e o bambu 
 

O mestre e seu jovem discípulo caminhavam em 
silêncio pela estrada que ligava o templo ao vilarejo. Na 
noite anterior uma forte tempestade havia caído na região 
e havia muitas folhas e galhos espalhados pelo caminho. 
A certa altura, os dois foram obrigados a saltar o tronco 
de uma grande árvore que havia tombado e expunha um 
emaranhado de raízes retorcidas. 

– Há certas coisas que não compreendo – disse o 
discípulo. – Como é possível que uma árvore tão forte, 
com raízes assim robustas, tombe por causa da 
tempestade, enquanto outras plantas frágeis continuam 
de pé? 

O mestre parou de caminhar e olhou ao seu redor, 
como se procurasse alguma coisa. Depois de instantes, 
disse ao discípulo: 

– Vê aquela moita de bambus ali adiante, na 
margem do caminho? 

– Sim! 
– Durante as grandes tempestades, as varas do 

bambu se agitam de um lado para o outro, chegam quase 
a tocar o chão. Elas se submetem à força dos ventos, mas, 
quando a tormenta passa, estão novamente como sempre 
estiveram, firmes e intactas, como se nada tivesse 
acontecido. 

O discípulo contemplou a moita a alguns metros de 
distância. Por um instante, lembrou-se das pescarias que 
fazia quando criança, usando uma fina vara de bambu. 
Lembrou-se de como a vara vergava, sem jamais quebrar, 
quando um peixe grande abocanhava a isca. 

O mestre continuou: 
– Já a árvore que acabamos de saltar não resistiu à 

tempestade porque seu tronco, grosso e rígido, era 
incapaz de se curvar. Ao longo de toda a sua vida, ela veio 
resistindo, imóvel, às tempestades violentas, perdendo 
muitas folhas e galhos. Até que, um dia, não pôde suportar 
seu próprio peso e sucumbiu. 

O discípulo, já habituado com as parábolas do 
mestre, permaneceu em silêncio, aguardando o 
ensinamento que estava por vir. 

– Assim também é com os homens – prosseguiu o 
mestre. 

– Há os que procuram resistir às tormentas da vida 
e se enrijecem, se agarram com todas as forças ao que 
conhecem, recusam-se a mudar. E há os que aceitam as 
adversidades, adaptam-se às circunstâncias e sofrem 
mudanças, mas continuam inteiros.  
‘‘Os primeiros temem as tempestades, mas não 
conseguem evitá-las. Os segundos sabem que as 
tempestades são inevitáveis, mas não as temem’’ 

(http://sucessocoach.com.br/a-grande-arvore-e-o-bambu/) 
 

QUESTÃO 01 
A finalidade do texto é: 
 
A) Mostrar de forma científica a diferença entre o bambu e 

as outras árvores; 
B) Apresentar, em forma de artigo de opinião, a 

importância de nos adequarmos às situações da vida; 
C) Apresentar, através de um texto reflexivo, a 

necessidade de sermos humildes e aceitarmos as 
adversidades, adaptando-nos às circunstâncias a fim de 
vencermos os infortúnios; 

D) Informar sobre a fisiologia e a vida útil das árvores. 
 
QUESTÃO 02 
Observe as informações acerca do texto, julgando-as 
certas (C) ou erradas (E): 
 
(   ) No primeiro parágrafo do texto predomina uma 

sequência narrativa; 
(   ) “Durante as grandes tempestades, as varas do bambu 

se agitam de um lado para o outro, chegam quase a 
tocar o chão.” No trecho há período simples; 

(   ) “Há os que procuram resistir às tormentas da vida e 
se enrijecem”. A palavra destacada “os”, no contexto, 
é classificada morfologicamente como pronome; 

(   ) “...estão novamente como sempre estiveram, firmes 
e intactas”. A palavra destacada “como” é uma 
conjunção adverbial conformativa.  

 
A sequência correta de cima para baixo é: 
 
A) C, C, E, C; 
B) C, E, C, C; 
C) E, E, C, C; 
D) C, E, C, E. 
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Leia o poema para responder às questões 03 e 04: 
 
QUADRILHA 
 
João amava Teresa que amava Raimundo  
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili  
que não amava ninguém.  
 
João foi pra os Estados Unidos, Teresa para o convento,  
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,  
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes  
que não tinha entrado na história. 

Carlos Drummond de Andrade 
 
QUESTÃO 03 
O elemento coesivo “que” repetido várias vezes na primeira parte do poema, pode ser classificado como: 
 
A) Conjunção integrante; 
B) Pronome relativo; 
C) Conjunção coordenada explicativa; 
D) Conjunção subordinativa causal. 
 
QUESTÃO 04 
As vírgulas na segunda parte do poema são usadas para: 
 
A) Separar orações coordenadas assindéticas; 
B) Separar orações coordenadas sindéticas adversativas; 
C) Separar orações intercaladas; 
D) Separar orações subordinadas adjetivas explicativas. 
 
QUESTÃO 05 
Analise as informações sobre alguns conteúdos da Gramática Normativa: 
 
I. Na frase: “Não sabemos o porque de tanta violência na cidade”, a palavra destacada está escrita corretamente; 
II. A palavra têm, 3ª pessoa do plural, a forma verbal pôde, na 3ª pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo 

e o verbo pôr são exemplos de palavras que não perderam o acento diferencial após a reforma ortográfica; 
III. Em um texto há o predomínio da função conativa quando o objetivo é persuadir o leitor. Tal função está centralizada 

no receptor; 
IV. Na frase “Batiam oito horas quando ele acordou”, a concordância verbal está correta. 
 
Assinale a opção correta: 
 
A) Somente I e III são verdadeiras; 
B) Somente III e IV são verdadeiras; 
C) Todas são verdadeiras; 
D) Somente II, III e IV são verdadeiras. 
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
 
QUESTÃO 06 
Sobre a competência do Sistema Único de Saúde, analise 
os itens: 
 
I. Auxiliar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde do 
trabalhador. 

II. Participar da formulação da política e da execução das 
ações de saneamento básico. 

III. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde e participar da 
produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. 

 
Estão corretos: 
 
A) Somente os itens II e III; 
B) Somente os itens I e II; 
C) Somente os itens I e III; 
D) Todos os itens estão corretos. 
 
QUESTÃO 07 
São competências dos Conselhos de Saúde, exceto: 
 
A) Discutir, elaborar e aprovar propostas de 

operacionalização das diretrizes aprovadas pela 
Conferência de Saúde; 

B) Avaliar, explicitando os critérios utilizados, a 
organização e o funcionamento do SUS; 

C) Definir diretrizes para elaboração do plano de saúde e 
deliberar sobre o seu conteúdo, conforme as diversas 
situações epidemiológicas e a capacidade 
organizacional dos serviços; 

D) Coordenar votações em âmbito nacional, estadual e 
municipal para a escolha das ações prioritárias em 
saúde pública por meio de sufrágio universal. 

 
QUESTÃO 08 
O Pacto pela Saúde (2006) determina o fortalecimento de 
ações no combate a doenças emergentes e endemias, com 
ênfase em: 
 
A) Tuberculose e AIDS; 
B) Malária e Sarampo; 
C) Síndrome da Imunodeficiência Adquiria e Hanseníase; 
D) Dengue e Hanseníase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 09 
Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), assinale V para 
verdadeiro e F para falso: 
 
(   ) Entre as atribuições do SUS, estão incluídas as ações 

de vigilância sanitária e epidemiológica e as de saúde 
do trabalhador; 

(   ) Conforme legislação do SUS, constitui competência 
exclusiva da União a realização de operações externas 
de natureza financeira de interesse da saúde, 
autorizadas pelo Senado Federal; 

(   ) O SUS pode recorrer aos serviços prestados pela 
iniciativa privada quando suas disponibilidades forem 
insuficientes para garantir a cobertura assistencial à 
população de determinada área, sempre por 
intermédio de entidades filantrópicas sem fins 
lucrativos. 

 
Marque a alternativa que corresponde a sequência correta 
de cima para baixo: 
 
A) V, V, F; 
B) V, F, F; 
C) V, F, V; 
D) F, V, F. 
 
QUESTÃO 10 
De acordo com o art.2º da Lei nº 8.080/1990, é correto 
afirmar que a saúde é: 
 
A) Um direito fundamental do ser humano; 
B) Mais importante que a educação; 
C) Cultivada no âmbito familiar e aprimorada com a 

sociedade; 
D) Direito do estado e dever do cidadão. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 11 
Os sedativos-hipnóticos podem sofrer interações com 
outros agentes depressores do SNC, resultando em efeitos 
aditivos. Marque a alternativa que traz as substâncias que 
não causa essa interação com os sedativos-hipnóticos: 
 
A) Álcool; 
B) Anti-histamínicos; 
C) Analgésicos opioides; 
D) Inibidores da COX-2. 
 
QUESTÃO 12 
Sobre os fármacos utilizados no controle da secreção de 
ácido gástrico, analise as opções: 
 
I. O hidróxido de alumínio tem ação de neutralização 

química do HCl e tem como efeito adverso causar 
constipação; 

II. A Ranitidina inibe a secreção de ácido gástrico por ser 
antagonista dos receptores H2; 

III. O Omeprazol é utilizado por ser um inibidor da bomba 
de prótons. 

 
Marque a opção correta referente às assertivas I, II e III, 
respectivamente: 
 
A) V, V, V; 
B) V, F, V; 
C) F, V, F; 
D) F, F, F. 
 
QUESTÃO 13 
Sobre os fármacos utilizados para asma, marque a opção 
errada: 
 
A) Os broncodilatadores revertem o broncoespasmo da 

fase imediata; 
B) Os anti-inflamatórios inibem ou previnem os 

componentes inflamatórios de ambas as fases; 
C) Os broncodilatadores sozinhos conseguem reverter os 

componentes inflamatórios da fase tardia da asma; 
D) Os agonistas dos receptores adrenérgicos β2 são 

broncodilatadores que inibem a liberação de 
mediadores de mastócitos e a liberação de TNF-α dos 
monócitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 14 
Os AINEs são anti-inflamatórios não esteroidais muito 
utilizados por seu efeito analgésico, antipirético e anti-
inflamatório. Sobre essa classe de medicamentos marque 
a opção errada: 
 
A)  Seu efeito anti-inflamatório se dá pela diminuição da 

prostaglandina E2 e da prostaciclina; 
B) Os inibidores da COX1 têm como principal efeito 

adverso causar hemorragias e úlceras gástricas; 
C) Os medicamentos seletivos para a inibição da COX 2 

podem aumentar os riscos de eventos cardiovasculares; 
D) O Celecoxibe é um representante dos inibidores da COX 

1. 
 
QUESTÃO 15 
O uso de medicamentos por gestantes pode trazer sérios 
riscos ao feto, com isso, a FDA criou uma classificação para 
o risco teratogênico, sobre a categoria e sua descrição.  A 
respeito deste tema, analise as opções: 
 
I. Na categoria A corresponde a estudos controlados em 

mulheres, não demonstraram risco para o feto no 
primeiro trimestre (e não há evidências de risco nos 
demais trimestres), e a possibilidade de dano fetal 
parece ser remota; 

II. A categoria D enquadra medicamentos que são 
proibidos para mulheres grávidas ou que possam 
engravidar e o risco de usar o fármaco não se justifica 
em função de qualquer benefício; 

III. Na categoria X há evidências positivas de risco para 
fetos humanos, mas os benefícios em gestantes talvez 
tornem seu uso aceitável apesar do risco. 

 
Marque a opção correta sobre as assertivas I, II e III, 
respectivamente: 
 
A) V, F, V; 
B) V, V, V; 
C) V, F, F; 
D) F, V, V. 
 
QUESTÃO 16 
O hipotireoidismo, uma síndrome causada pela deficiência 
de hormônios tireoidianos, manifesta-se, em grande parte, 
por uma diminuição reversível de todas as funções 
corporais, marque a opção que corresponde ao tratamento 
dessa patologia: 
 
A) Levotiroxina; 
B) Tioaminas; 
C) Iodeto; 
D) Iodo radiativo. 
 
 
 



FARMACÊUTICO CLÍNICO 
PROCESSOS SELETIVOS INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR 

5 de 7 

QUESTÃO 17 
A utilização dos sistemas de distribuição de medicamentos 
pela farmácia hospitalar tem diversos objetivos, como: 
reduzir os erros de medicamentos, racionalizar as 
prescrições, aumentar o controle sobre os medicamentos 
e reduzir os custos com medicamentos. E os principais 
tipos de distribuição são coletivo, individualizado e dose 
unitária, onde cada tipo apresenta vantagens e 
desvantagens. De acordo com isso, associe a coluna I com 
a coluna II e em seguida marque a opção que traz a 
sequência correta: 
 
Coluna I 
A. Coletivo; 
B. Individualizado; 
C. Dose unitária.  
 
Coluna II 
(   ) Apresenta como vantagem a facilidade de acesso ao 

medicamento, tendo o uso de forma imediata; 
(   ) É o sistema que se tem o maior risco de erros de 

medicação e de perdas econômicas por falta de 
controle por parte da farmácia; 

(   ) Medicamentos são distribuídos na forma pronta para 
uso, de acordo com a prescrição, sem a necessidade 
de manipulação pela equipe de enfermagem; 

(   ) A “desvantagem” é que necessita de um investimento 
inicial para a aquisição de materiais e equipamentos, 
como máquinas seladoras e etiquetadoras, entretanto 
os resultados positivos de sua implementação 
superam esses gastos; 

(   ) Nesse tipo de distribuição a equipe de enfermagem 
recebe os medicamentos por leito e separa a dosagem 
a ser administrada, depois de 24 horas a equipe de 
enfermagem devolve os medicamentos não 
administrados. 

 
A) A, B, C, C, A; 
B) A, A, C, C, B; 
C) A, A, B, B, C; 
D) B, B, C, C, A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 18 
Em um município do Ceará será construído um hospital 
Materno-infantil com 180 leitos, berçário de alto risco, CTI 
pediátrico, ambulatórios de pediatria, planejamento 
familiar, medicina fetal e gravidez de alto risco. Diante 
dessas informações o farmacêutico deverá conversar com 
o arquiteto sobre a estrutura necessária para atender a 
necessidade do hospital, assegurando, assim, o 
atendimento integral dos pacientes que serão atendidos. 
Então, o farmacêutico deverá prever ambientes especiais 
além da farmácia central que fará a distribuição dentro do 
hospital, da central de abastecimento farmacêutico e da 
seção administrativa. Diante dessas informações, assinale 
a alternativa que contém os ambientes mais adequados à 
complexidade assistencial que o hospital atenderá: 
 
A) Unidade de misturas endovenosas, farmacotécnica, 

unidade de nutrição parenteral, farmácia satélite, 
farmácia ambulatorial; 

B) Controle de qualidade, farmacotécnica, unidade de 
nutrição parenteral, farmácia satélite, unidade de 
citotóxicos; 

C) Central de saneantes, farmacotécnica, unidade de 
nutrição parenteral, unidade de citotóxicos, farmácia 
satélite; 

D) Farmácia ambulatorial, central de saneantes, 
farmacotécnica, unidade de nutrição parenteral, 
controle de qualidade. 

 
QUESTÃO 19 
São substâncias químicas que atuam inibindo a 
acetilcolinesterase (ACE) nas terminações nervosas. 
Sendo a ACE responsável pelo fim da atividade biológica 
do neurotransmissor acetilcolina (AC). As intoxicações por 
esta substância podem levar a sinais e sintomas que 
incluem diarreia, náusea, vômito, dor abdominal, salivação 
e sudorese excessivos, miose, visão borrada, dificuldade 
respiratória, dor de cabeça, fasciculações musculares. 
 
O nome da substância tóxica descrita no texto acima é: 
 
A) Organoclorados; 
B) Carbamatos; 
C) Piretróides; 
D) Rodenticidas. 
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QUESTÃO 20 
Pacientes idosos apresentam hipotensão ortostática com 
mais frequência que pacientes mais jovens, isso se deve 
a/aos: 
 
A) Mecanismos homeostáticos serem mais eficientes 

nesses indivíduos; 
B) Um mau funcionamento dos barorreceptores e 

dificuldades na autorregulação do fluxo sanguíneo 
cerebral; 

C) Um maior percentual de gordura corporal desses 
pacientes; 

D) Um aumento da função renal. 
 
QUESTÃO 21 
Relacione os medicamentos da coluna I com os efeitos 
causados na coluna II, em relação sua contraindicação 
durante a lactação. 
 
Coluna I 
1. Bromocriptina; 
2. Lítio; 
3. Fenciclidina; 
4. Ciclosporina. 
 
Coluna II 
(   ) Intoxicação da criança; 
(   ) Potente alucinógeno; 
(   ) Suprime a lactação; 
(   ) Possível imunossupressão. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A) 1, 2, 3, 4; 
B) 3, 2, 1, 4; 
C) 2, 3, 1, 4; 
D) 2, 1, 3, 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 22 
O bloco de financiamento da Assistência Farmacêutica foi 
organizado em componentes. Sobre este assunto, 
considere as afirmativas a seguir e marque a opção 
correta: 
 
I. O Componente Especializado destina-se a garantir a 

integralidade nos tratamentos com medicamentos, em 
nível ambulatorial e hospitalar.  

II. O Componente Básico ocupa-se da assistência a 
agravos prevalentes e prioritários. 

III. O Componente estratégico destina-se ao 
financiamento de ações de assistência farmacêutica 
dos programas de controle de endemias. 

 
Estão corretas? 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas I e III; 
C) Apenas II e III; 
D) I, II e III. 
 
QUESTÃO 23 
O serviço proporcionado pelo farmacêutico, geralmente 
em cumprimento a uma prescrição de profissional 
habilitado. Envolve a análise dos aspectos técnicos e legais 
do receituário; a realização de intervenções; a entrega de 
medicamentos e outros produtos para a saúde, ao 
paciente ou ao cuidador; a orientação sobre seu uso 
adequado e seguro, seus benefícios, sua conservação e 
descarte, com o objetivo de garantir a segurança do 
paciente, o acesso e a utilização adequados, denomina-se: 
 
A) Farmácia Clínica; 
B) Dispensação orientada; 
C) Revisão Farmacoterapêutica; 
D) Acompanhamento Farmacoterapêutico. 
 
QUESTÃO 24 
A Conciliação de Medicamentos é um serviço farmacêutico 
que tem como principal objetivo: 
 
A) Prevenir erros de medicação resultantes da discrepância 

da prescrição, como duplicidades ou omissões, 
principalmente quando o paciente transita em 
diferentes serviços de saúde; 

B) Resolver problemas relacionados à prescrição, à 
utilização, aos resultados terapêuticos, como reações 
adversas, baixa adesão, entre outros; 

C) Identificar problemas relacionados a medicamentos e 
resultados negativos da farmacoterapia, analisando 
suas causas; 

D) Realizar o gerenciamento da farmacoterapia, por meio 
da análise da implantação de intervenções gerenciais, 
educacionais e do acompanhamento do paciente. 
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QUESTÃO 25 
O processo de compra de medicamentos no setor público 
é complexo, envolve um conjunto de exigências legais e 
administrativas que devem ser cumpridas. Há ainda, na 
legislação, circunstâncias especiais que permitem à 
organização realizar aquisições em que a licitação poderá 
ser dispensada ou até mesmo inexigível. Assinale abaixo a 
situação em que pode ser aplicada a inexigibilidade de 
licitação. 
 
A) Compras com valor de até R$ 8.000,00; 
B) Em caso de guerra; 
C) Em caso de emergência ou calamidade pública; 
D) Quando o fornecedor de determinado produto é único 

e exclusivo. 
 
QUESTÃO 26 
A avaliação econômica completa que permite a 
comparação entre quaisquer tipos de intervenções de 
saúde e os efeitos dessas, medidos em Anos de Vida 
Ajustados pela Qualidade (AVAQ), denomina-se: 
 
A) Análise de minimização de custo; 
B) Análise de custo-utilidade; 
C) Análise de custo-benefício; 
D) Análise de custo-efetividade. 
 
QUESTÃO 27 
Assinale a opção correta sobre o Sistema de Distribuição 
Individual de Medicamentos. 
 
A) Permite grande disponibilidade de medicamentos nas 

unidades assistenciais; 
B) Favorece a redução do número de solicitações e 

devoluções de medicamentos à farmácia; 
C) Permite o faturamento mais apurado do gasto por 

paciente; 
D) Tem necessidade menor de funcionários na farmácia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 28 
São atribuições do Farmacêutico no controle das infecções 
hospitalares: 
 
I. Supervisionar a manipulação dos antissépticos, 

desinfetantes e esterilizantes fornecendo informações 
e orientações sobre os produtos para os setores que 
os utilizam. 

II. Participar de investigação de casos suspeitos de 
contaminação por soluções parenterais e outros. 

III. Fornecer informações a respeito de interações, 
incompatibilidades físico químicas e interferência 
laboratorial de medicamentos, principalmente dos 
antimicrobianos. 

 
Estão corretas: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas I e III; 
C) Apenas II e III. 
D) I, II e III. 
 
QUESTÃO 29 
Das seguintes afirmações sobre Farmácia Clínica: 
 
I. Como ciência, tem contribuído para o acúmulo de 

conhecimento sobre a atuação clínica do farmacêutico 
e o aprimoramento de práticas profissionais.  

II. Possibilita o aumento da segurança e da qualidade da 
atenção ao paciente, redução de custos e aumento da 
eficiência dos tratamentos. 

III. A filosofia do cuidado farmacêutico alicerça a provisão 
dos serviços e define o medicamento como o foco 
principal da atuação do Farmacêutico Clínico. 

 
Estão corretas: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas I e III; 
C) Apenas II e III; 
D) I, II e III. 
 
QUESTÃO 30 
Marque a alternativa INCORRETA, com relação ao 
Hemograma. 
 
A) Os eritrócitos, ou hemácias, no hemograma, avalia-se o 

número e o aspecto dos eritrócitos, que, em estados 
patológicos, podem apresentar alterações de tamanho, 
forma e coloração; 

B) Na anemia ferropriva ocorre macrocitose (redução 
anormal do tamanho celular) e hipocromia (aumento da 
coloração das hemácias por redução da hemoglobina); 

C) A hemoglobina é uma proteína presente nos eritrócitos 
que tem a função de transporte de oxigênio (O2); 

D) O hematócrito avalia a porcentagem das hemácias que 
pode estar diminuída por redução da síntese (doença 
renal, hemorragias) e/ou por perdas (hemólise, 
queimaduras). 
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