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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

21 de julho

14 às 18h

40 questões

4h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 

S3 Farmacêutico I

Concurso
Público
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Língua Portuguesa 5 questões

Leia o texto

Pesquisa revela que maioria dos brasileiros se 
automedica

A automedicação é um hábito comum a 77% dos brasi-
leiros, segundo uma pesquisa realizada pelo Conselho 
Federal de Farmácia (CFF). Quase metade da popula-
ção, ou seja, 47% faz uso de medicamentos sem pres-
crição médica ao menos uma vez por mês e 25% o faz 
todos os dias ou pelo menos uma vez por semana.

O estudo aponta que as mulheres são a parcela da 
população que mais usa medicamento por conta pró-
pria, com registro de 53%. Familiares e amigos são os 
principais influenciadores na escolha dos medicamen-
tos usados sem prescrição e representam cerca de 25%.

O uso de medicamentos sem a avaliação de um pro-
fissional de saúde pode trazer consequências, como 
sensibilização do organismo, surgimento de alergias 
e irritações, desordens fisiológicas metabólicas e hor-
monais e redução do efeito de fármacos importantes 
como antibióticos, criando a resistência bacteriana.

De acordo com o farmacêutico Rafael Ferreira, a auto-
medicação pode ainda retardar ou mascarar a detec-
ção de patologias mais severas. “Ao aliviar sintomas 
como a dor, o usuário pode camuflar uma doença 
mais séria. As dores no corpo ou na cabeça, irritações 
na pele, acidez estomacal, constipação ou até mesmo 
intestino solto podem ser alguns dos sintomas iniciais 
de muitas doenças graves. Ao camuflar os primeiros 
sinais, a pessoa faz com que a patologia seja diagnos-
ticada tardiamente e em estados mais severos”, alerta.

O hábito de usar diversos medicamentos ao mesmo 
tempo e sem prescrição também pode fazer com que 
o tratamento não tenha o resultado esperado. “Mis-
turar medicamentos faz com que eles interajam entre 
si, podendo causar alteração no seu efeito protetor, 
ou seja, um antibiótico pode ser neutralizado e não 
conseguir combater as bactérias e com isso levar a um 
agravo da doença”, explica o farmacêutico. “O uso de 
fármacos de forma inapropriada também pode com-
prometer algumas intervenções clínicas, por exemplo, 
o uso errôneo de ácido acetilsalicílico, um analgésico 
muito comum, pode favorecer processos de sangra-
mentos e atrapalhar intervenções invasivas”, acrescenta.

Segundo Ferreira, o hábito que os brasileiros têm de 
se automedicar é antigo e também pode ser explicado 
pelas propagandas, que elevam o consumo. “Antiga-
mente, existia uma problemática com o atendimento 
médico, que era muito demorado e a medicação era 
escassa, então esse costume vem de outras gerações, 
que procuravam por soluções imediatas para os pro-
blemas”, afirma. “A evolução populacional e o conhe-
cimento medicamentoso fizeram desnecessário esse 
tipo de hábito, que deve cair no abandono para o bem 
da população. Por isso é importante conscientizar as 
pessoas que medicamentos são somente indicados 
para tratamento de doenças e não para banalidades, 
pois o tratamento errado de hoje e sem orientação 
pode se transformar na doença de amanhã”, pondera.

http://www.leiaja.com/noticias

1. Avalie as afirmativas feitas de acordo com o texto.

1. Todas as propagandas sobre o tema elevam o 
hábito de automedicar-se.

2. A ingesta de qualquer medicamento deve 
prescindir de uma prescrição médica.

3. O farmacêutico ouvido na pesquisa afirma 
que a interação entre medicamentos é fatal e 
sempre acontece com a mistura de fármacos.

4. O texto cita duas causas evidentes para o 
hábito de automedicar-se.

5. A automedicação deve ser combatida pela 
conscientização da população.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
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2. Considere o período composto retirado do texto:

“… o hábito que os brasileiros têm de se  
automedicar é antigo…”.

Sobre ela é correto afirmar que:

1. Um dos verbos do período está no plural, 
corroborando com a regra de concordância 
verbal que diz: “o verbo deve concordar em 
número com seu sujeito”.

2. A oração principal e a oração subordinada 
possuem o mesmo sujeito.

3. A palavra sublinhada “que” retoma a expressão 
“o hábito”.

4. A oração subordinada possui predicado nomi-
nal, pois seu verbo é de ligação.

5. A palavra “antigo” tem a função de predicativo 
do sujeito.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

3. Assinale a alternativa correta sobre palavras extraí-
das do texto.

a. SQUARE As palavras “ponderar” e “arrazoar” são 
homônimas.

b. Check-square As palavras “fármacos e antibióticos” possuem 
acento gráfico pela mesma regra de acentuação.

c. SQUARE No contexto, as palavras “familiares” e “ami-
gos” se equivalem e podem ser chamadas 
polissêmicas.

d. SQUARE A palavra “pois” na última frase do texto traz o 
sentido de “consequência” à ideia contida na 
oração anterior.

e. SQUARE A palavra “o” na frase sublinhada no primeiro 
parágrafo do texto pode ser trocada, cor-
retamente e sem prejuízo de sentido, pela 
palavra “ele”.

4. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Em: “criando resistência à fármacos importan-
tes”, o uso da crase é obrigatório.

b. SQUARE Está gramaticalmente correta a frase: “A garota 
ficou meia confusa quanto à medicação pres-
crita pelo profissional”.

c. Check-square Em “Ele tomou perigoso medicamento e vacina 
sem orientação médica”, a concordância nomi-
nal está correta.

d. SQUARE Na frase: “Com o uso de medicamentos sem a 
avaliação de um profissional de saúde podem 
haver consequências graves”; a concordância 
verbal está correta.

e. SQUARE Na seguinte frase o verbo sublinhado é 
transitivo direto: “Por isso é importante obe-
decer às regras estabelecidas para uso de 
medicamentos”.

5. Assinale a alternativa que está de acordo com a 
norma culta.

a. Check-square Os medicamentos contêm bula para orientação 
sobre sua posologia.

b. SQUARE Somente o médico sabe o medicamento que 
faz-se necessário para uma enfermidade.

c. SQUARE A secretária perguntou àquele doutor, chefe da 
Unidade de Saúde: “Posso apresentar à Vossa 
Senhoria vossa agenda para esta semana?”

d. SQUARE Naquele hospital, é necessário a profissionaliza-
ção imediata do atendimento ao público.

e. SQUARE Todos os medicamentos foram enviados e vai 
anexo ao pacote todas as orientações para uso 
correto.

Informática Básica 5 questões

6. Qual a função do recurso do MS Excel do Office 365 
em português representado pelo ícone  ?

a. SQUARE Inserir uma imagem na planilha.
b. Check-square Enviar a planilha corrente via e-mail.
c. SQUARE Anexar um arquivo externo à planilha.
d. SQUARE Inserir um gráfico criado em outro arquivo, 

atualizando seus links.
e. SQUARE Anexar uma tabela de outra planilha à planilha 

corrente.
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9. Assinele a alternativa que contém uma forma 
válida de transpor um conjunto de dados utilizando o 
MS Excel do Office 365 em português.

a. SQUARE Pode-se selecionar os dados e acionar o recurso 
Página Inicial  Transpor Dados.

b. SQUARE Pode-se selecionar os dados e acionar o recurso 
Dados  Transpor.

c. Check-square Pode-se copiar os dados e colá-los utilizando a 
opção de colar especial denominada Transpor.

d. SQUARE Pode-se selecionar os dados e clicar com o 
botão direito do mouse e selecionar a opção 
Transpor Dados.

e. SQUARE Pode-se selecionar os dados e arrastá-los para 
um novo local segurando a tecla Ctrl, o que 
fará com que os dados sejam transportados de 
modo transposto.

10. Pode-se utilizar o botão de rolagem do mouse 
para aumentar ou diminuir o zoom de uma página do 
MS Word do Office 365 em português.

Para tanto, deve-se manter pressionada a tecla:

a. SQUARE Do Windows.
b. SQUARE Espaço.
c. SQUARE Shift.
d. SQUARE Alt.
e. Check-square Ctrl.

Raciocínio Lógico 5 questões

11. Em uma caixa são colocadas 4 bolas verdes, 3 
bolas azuis e 6 bolas amarelas. Retira-se aleatoria-
mente (ao acaso) uma bola da caixa.

Qual a probabilidade de essa bola não ser verde (ou 
seja, ser azul ou amarela)?

a. SQUARE Mais do que 75%
b. SQUARE Mais do que 70% e menos que 75%
c. Check-square Mais do que 65% e menos que 70%
d. SQUARE Mais do que 60% e menos que 65%
e. SQUARE Menos do que 60%

7. Assinale a alternativa que contém uma forma 
válida de obter ajuda utilizando o Windows 10 Pro 
em português.

a. SQUARE Pode-se clicar no botão do Windows e selecio-
nar o item de menu Auxílio ao usuário.

b. SQUARE Pode-se clicar com o botão direito do mouse 
em um espaço livre da área de trabalho e sele-
cionar o item Ajuda.

c. SQUARE Pode-se clicar com o botão direito do mouse 
em um espaço livre da barra de ferramentas do 
Windows e selecionar o item Ajuda do Windows.

d. SQUARE Pode-se clicar no ícone em formato de ponto 
de interrogação disponível por padrão na área 
de trabalho do Windows, que aciona o aplica-
tivo de ajuda do Windows.

e. Check-square Pode-se inserir uma pergunta ou palavra-chave 
na caixa de pesquisa na barra de tarefas do 
Windows.

8. São itens válidos do conjunto de ferramentas dis-
poníveis na caixa de diálogo ‘Salvar como’ do MS Word 
do Office 365 em português (Arquivo  Salvar Como 
 Procurar), cujo menu denominado Ferramentas 
encontra-se ao lado do botão Salvar da caixa de 
diálogo.

1. Mapear unidade de rede
2. Nova Pasta
3. Criar cópia do documento

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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12. Assinale a alternativa que representa uma afirma-
ção logicamente equivalente à afirmação “Se um dia é 
ventoso ou chuvoso, então não é um dia bonito, mas é 
um dia atraente.”

a. Check-square Se um dia é bonito ou não é atraente, então 
não é um dia chuvoso e não é um dia ventoso.

b. SQUARE Se um dia é bonito ou não é atraente, então 
não é um dia chuvoso ou não é um dia ventoso.

c. SQUARE Se um dia não é atraente ou não é bonito, então 
é um dia chuvoso ou não é um dia ventoso.

d. SQUARE Se um dia é atraente ou é bonito, então não é 
um dia chuvoso e não é um dia ventoso.

e. SQUARE Se um dia é bonito e é atraente, então não é 
um dia chuvoso ou não é um dia ventoso.

13. Em uma sala encontram-se 4 homens e 6 
mulheres.

O número de grupos que podemos formar com dois 
homens e duas mulheres é:

a. SQUARE Mais do que 400.
b. Check-square Mais do que 350 e menos que 400.
c. SQUARE Mais do que 300 e menos que 350.
d. SQUARE Mais do que 250 e menos que 300.
e. SQUARE Menos do que 250.

14. Cinco pessoas aguardam em um restaurante para 
serem sentadas em 5 cadeiras ao redor de uma mesa 
redonda. Uma vez sentados, consideramos que se 
todos mudam para a cadeira da direita, a disposição 
das pessoas continua igual.

Levando isto em consideração, de quantas maneiras 
diferentes é possível dispor essas pessoas nas cadeiras 
ao redor da mesa?

a. SQUARE Mais do que 39
b. SQUARE Mais do que 34 e menos que 39
c. SQUARE Mais do que 29 e menos que 34
d. SQUARE Mais do que 25 e menos que 29
e. Check-square Menos que 25

15. Em um hotel existem dois quartos disponíveis. 
Um grupo com oito pessoas chega ao hotel.

Qual o número de modos que se pode alojar o grupo, 
ficando 4 pessoas em cada quarto?

a. SQUARE Mais do que 95
b. SQUARE Mais do que 85 e menos que 95
c. SQUARE Mais do que 75 e menos que 85
d. Check-square Mais do que 65 e menos que 75
e. SQUARE Menos do que 65

Conhecimentos Específicos 15 questões

16. A gestão da Saúde Pública no Brasil é fragmentada 
e organizada em níveis de atenção. Um modelo foi 
adotado para dividir os serviços ofertados pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) por categorias determinadas pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) e que buscam 
promover, restaurar e manter a saúde dos indivíduos.

O nível primário desse sistema é caracterizado por:

a. SQUARE Profissionais da saúde (médicos) que se arti-
culam para atuarem apenas na UBS, e por pro-
fissionais de saúde (enfermeiros, técnicos de 
enfermagem e agentes comunitários de saúde) 
que atuam nos diversos espaços da comunidade, 
além de fazerem visitas domiciliares às famílias.

b. SQUARE Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), hos-
pitais e outras unidades de atendimento espe-
cializado, inclusive de urgência e emergência.

c. SQUARE Hospitais regionais, onde procedimentos para 
a manutenção dos sinais vitais são realizados, 
dando suporte para a preservação da vida sem-
pre que preciso.

d. Check-square Ser porta de entrada no SUS, onde estão as 
Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em que são 
marcadas consultas e exames básicos, como 
hemogramas, além da realização de procedi-
mentos simples, como curativos.

e. SQUARE Hospitais universitários, onde existem tecnolo-
gias médicas e profissionais capazes de atender 
a situações que, nos outros níveis , não pude-
ram ser tratadas por serem casos mais raros ou 
complexos.
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17. Na organização dos serviços de saúde no Brasil, o 
acesso inicial a esses serviços, é feito:

a. SQUARE Com a atenção terciária dos Hospitais Regionais.
b. SQUARE Na atenção básica pelos Programas dos Agen-

tes Comunitários de Saúde (PACS).
c. Check-square Na atenção básica pela Estratégia de Saúde da 

Família (PSF).
d. SQUARE Na atenção secundária com o Programa Nacio-

nal de Serviços Básicos de Saúde (PREV- Saúde).
e. SQUARE Com a atenção terciária nas Unidades de 

Pronto Atendimento.

18. Em relação à legislação do Sistema Único de 
Saúde (SUS), a revisão de diretrizes e normas para 
a organização da Atenção Básica, para a Estratégia 
Saúde da Família (ESF) e para o Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (PACS) foi regulamentado 
pelo(a):

a. SQUARE Artigo 196 da Constituição Federal.
b. SQUARE Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990.
c. Check-square Portaria no 2.488, de 21 de outubro de 2011.
d. SQUARE Norma Operacional da Assistência à Saúde - 

NOAS - SUS/2001.
e. SQUARE Lei Orgânica da Saúde no 8.142, de 28 de 

dezembro de 1990.

19. A prioridade no atendimento é definida por cri-
térios combinados, que englobam desde a hora da 
chegada de um paciente na unidade de saúde até a 
gravidade de cada caso. Por exemplo, uma vítima de 
acidente grave passará na frente de quem necessita 
de um atendimento menos urgente, mesmo que esta 
pessoa tenha chegado mais cedo ao hospital ou à 
unidade de saúde.

Esse princípio, previsto na legislação do SUS, é o da:

a. Check-square Equidade.
b. SQUARE Igualdade.
c. SQUARE Solidariedade.
d. SQUARE Isonomia.
e. SQUARE Seleção.

20. Conforme a Constituição Federal, no seu Artigo 
198, as ações e os serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 
um sistema único, organizado de acordo com as 
seguintes diretrizes:

I. descentralização, com direção única em cada 
esfera de governo;

II. atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos servi-
ços assistenciais;

III. participação da comunidade.

Essa última diretriz se aplica ao princípio do SUS de:

a. SQUARE Território.
b. Check-square Controle social.
c. SQUARE Populações adstritas.
d. SQUARE Demanda espontânea.
e. SQUARE Áreas e populações de risco.

21. A Pneumoconiose é uma doença ocupacional 
que ocorre principalmente em mineradores de carvão 
em algumas cidades do sul de Santa Catarina. Recen-
temente a Vigilância Sanitária observou aumento do 
coeficiente de prevalência dessa doença nos 48 meses 
prévios àquela análise.

Epidemiologicamente esse coeficente significa:

a. SQUARE Um aumento isolado do número de casos 
novos no período.

b. SQUARE Uma reagudização de casos antigos que esta-
vam sob tratamento.

c. SQUARE Uma falência do tratamento clínico em pacien-
tes que já estavam em tratamento.

d. SQUARE A falta de campanhas de prevenção e de cuida-
dos de saúde ocupacional.

e. Check-square Um aumento do número de casos novos soma-
dos ao número de casos antigos que já estavam 
sendo tratados.
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22. Os indicadores de saúde são medidas-síntese que 
contêm informação relevante sobre determinados 
atributos e dimensões do estado de saúde, bem como 
do desempenho do sistema de saúde.

Por exemplo, o número absoluto de casos novos 
confirmados de sarampo (código B05 da CID-10), 
na população residente em determinado espaço 
geográfico, no ano considerado, é a:

a. Check-square Incidência.
b. SQUARE Letalidade.
c. SQUARE Morbidade.
d. SQUARE Prevalência.
e. SQUARE Mortalidade.

23. O número de casos novos confirmados de sín-
drome de imunodeficiência adquirida, por 100 mil 
habitantes, na população residente em determinado 
espaço geográfico, no ano considerado, é:

a. SQUARE O seu risco de ocorrência.
b. Check-square A sua taxa de incidência.
c. SQUARE A sua taxa de morbidade.
d. SQUARE A sua taxa de infectividade.
e. SQUARE A existência de condições favoráveis à transmis-

são da doença, por via sexual, sanguínea, por 
ou transmissão vertical.

24. Em 50 anos, a Dengue aumentou mais de 30 
vezes na área intertropical, com cerca de 2,5 bilhões 
de pessoas sob risco em mais de 100 países. De 
acordo com dados da OMS, existem mais de 100 
milhões de novos casos por ano com 500 mil formas 
graves, 22 mil focos e com a circulação atual dos qua-
tro sorotipos.

Essa doença é caracterizada como um(a):

a. SQUARE Caso.
b. SQUARE Surto.
c. SQUARE Endemia.
d. SQUARE Epidemia.
e. Check-square Pandemia.

25. Em 2016, o Brasil recebeu o certificado de elimi-
nação da circulação do vírus do sarampo pela OMS, 
porém recentemente, inicialmente no Norte do País 
e depois inclusive em Santa Catarina, novos casos 
surgiram.

O sarampo agora, pelas características epidemiológi-
cas, pertence ao grupo das doenças transmissíveis:

a. SQUARE com tendência declinante.
b. SQUARE com quadro de persistência.
c. SQUARE com tendência de estabilidade.
d. Check-square emergentes e reemergentes.
e. SQUARE erradicadas e reemergentes.

26. Identifique a alternativa incorreta, de acordo 
com a Portaria no 344, de 12 de maio de 1998, e suas 
atualizações.

a. Check-square A quantidade prescrita de cada substância 
constante da lista “C1”, ou medicamentos 
que as contenham, ficará limitada à quanti-
dade para o tratamento correspondente a no 
máximo 30 dias. No caso de prescrição de subs-
tâncias ou medicamentos antiparkinsonianos e 
anticonvulsivantes, a quantidade ficará limitada 
até 6 meses de tratamento.

b. SQUARE A Receita de Controle Especial deverá estar 
escrita de forma legível, a quantidade em alga-
rismos arábicos e por extenso, sem emenda ou 
rasura, e terá validade de 30 dias contados a par-
tir da data de sua emissão para medicamentos à 
base de substâncias constantes das listas “C1”.

c. SQUARE A prescrição poderá conter, em cada receita, no 
máximo 3 substâncias constantes da lista “C1” 
(outras substâncias sujeitas a controle especial), 
ou medicamentos que as contenham.

d. SQUARE A Notificação de Receita Especial para dispen-
sação de medicamentos de uso sistêmico, que 
contenham substâncias constantes da lista 

“C2” (retinoicas), deverá estar acompanhada de 
“Termo de Consentimento Pós-Informação”, for-
necido pelos profissionais aos pacientes, alertan-
do-os que o medicamento é pessoal e intransfe-
rível, e das suas reações e restrições de uso.

e. SQUARE A Notificação de Receita “B”, de cor azul, terá 
validade por um período de 30 dias contados a 
partir de sua emissão.
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29. A dispensação envolve etapas que visam promo-
ver o uso racional do medicamento, assim como con-
tribuir para o acesso contínuo ao(s) medicamento(s).

Analise as afirmativas abaixo sobre o assunto:

1. Na recepção do paciente deve-se escutar 
todas as suas necessidades e verificar a expe-
riência de uso do(s) medicamento(s).

2. Na etapa de análise da prescrição não há pre-
visão da avaliação de parâmetros básicos de 
indicação e contraindicações.

3. Na etapa de separação é necessário avaliar a 
integridade do produto, a dosagem, a data de 
validade e a quantidade necessária para reali-
zar o tratamento.

4. Na etapa da avaliação, o objetivo é analisar 
quais orientações serão fornecidas ao usuário 
para que seja atingido o objetivo terapêutico 
proposto.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

30. Na dispensação dos medicamentos, é fundamen-
tal observar possíveis interações medicamentosas.

Segundo o Formulário Terapêutico Nacional de 2010, 
referência no sistema de dispensação e prescrição no 
Sistema Único de Saúde, qual fitoterápico pode inte-
ragir com os anti-hipertensivos Carvedilol, Atenolol e 
Anlodipino, resultando no risco do aumento da pres-
são arterial?

a. SQUARE Kawa kawa
b. SQUARE Plantago sp
c. SQUARE Ginkgo biloba
d. SQUARE Uncaria tomentosa
e. Check-square Hypericum perforatum

27. A padronização dos medicamentos para a aten-
ção básica, definida pela RENAME 2018, inclui os 
seguintes itens:

a. SQUARE Acetato de desmopressina 0,2 mg •  
Ácido nicotínico 1 g • Biotina 5 mg •  
Sificina 200 mg.

b. Check-square Aciclovir 200 mg • Cabergolina 0,5 mg •  
Salgueiro 60 mg a 240 mg de salicina •  
Succinato de metoprolol 25 mg.

c. SQUARE Isoniazida 200 mg • Acetato de desmopressina 
0,2 mg • Salgueiro 60 mg a 240 mg de salicina.

d. SQUARE Danazol 500 mg • Aciclovir 200 mg •  
Acetato de desmopressina 0,2 mg •  
Confrei 10 mg.

e. SQUARE Ácido nicotínico 1 g • Biotina 5 mg •  
Acetato de desmopressina 0,2 mg •  
Calêndula 20 mg/ml.

28. Analise as afirmativas abaixo sobre as vias de 
administração de fármacos.

1. Em geral, cerca de 75% de um fármaco admi-
nistrado oralmente é absorvido em 1 a 3 horas, 
mas numerosos fatores alteram essa absorção, 
como o conteúdo intestinal, tamanho da par-
tícula e formulação.

2. Na injeção intravenosa em bolus, a concentra-
ção máxima alcançada nos tecidos independe 
da velocidade da injeção.

3. A administração sublingual de fármacos é útil 
quando se deseja um efeito rápido, especial-
mente quando o fármaco é instável no pH gás-
trico ou rapidamente metabolizado pelo fígado.

4. Os fármacos administrados por inalação geral-
mente são absorvidos parcialmente, podendo 
ocorrer efeitos adversos sistêmicos.

5. Na injeção de fármacos por via subcutânea ou 
intramuscular, a velocidade de absorção não 
depende do local da injeção.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
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33. A análise de custo-efetividade é uma das mais 
frequentemente utilizadas entre os quatro tipos 
existentes na farmacoeconomia para subsidiar o 
processo de tomada de decisão na padronização de 
medicamentos.

Esse tipo de análise é caracterizado por:

a. SQUARE Comparar os custos diretos de duas opções 
terapêuticas de mesma eficácia.

b. SQUARE comparar duas ou mais alternativas de trata-
mento que apresentam os mesmos resultados 
com a finalidade de determinar qual é a menos 
onerosa.

c. SQUARE relacionar os valores de todos os recursos con-
sumidos para cada tratamento avaliado com o 
valor dos resultados em unidades monetárias 
do tratamento.

d. Check-square medir os resultados das opções comparadas 
em indicadores habituais, e ter sua aplicação 
indicada quando os tratamentos analisados 
têm um nível de efetividade distinto, mas com-
partilham os mesmos objetivos terapêuticos.

e. SQUARE avaliar as opções de tratamento comparadas 
em termos de aumento ou redução dos indi-
cadores de qualidade de vida dos usuários do 
serviço público de saúde, quantificados em 
anos de vida ajustados pela qualidade.

34. Qual o fármaco introduzido a partir de 2009 na 
fase intensiva do esquema básico para tratamento da 
tuberculose em adolescentes e adultos, segundo a 
padronização de medicamentos do Programa Nacio-
nal de Controle da Tuberculose?

a. SQUARE Isoniazida
b. SQUARE Terizidona
c. Check-square Etambutol
d. SQUARE Rifampicina
e. SQUARE Pirazinamida

31. Na organização da dispensação e padroniza-
ção de medicamentos, o Sistema Único de Saúde 
estabeleceu o Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica.

Atenção Básica à Saúde, a que este componente com-
pete, caracteriza-se por um conjunto de práticas geren-
ciais e sanitárias, no âmbito individual e coletivo, que:

a. SQUARE focalizam o tratamento especializado de doen-
ças raras e síndromes.

b. SQUARE estão centradas na participação popular, na 
assistência social e no controle social.

c. Check-square envolvem as equipes de saúde e a população 
adscrita, garantindo a continuidade das ações 
de saúde, envolvendo o uso dos medicamentos.

d. SQUARE são oferecidas nos serviços de saúde de 
alta complexidade e de baixa densidade 
tecnológica.

e. SQUARE priorizam a assistência à saúde da população 
e o uso dos medicamentos prioritariamente, e 
complementarmente a prevenção e promoção 
à saúde.

32. A estabilidade é a propriedade de um produto em 
preservar as mesmas características físicas, químicas e 
farmacológicas, durante o período de vida útil.

Assinale a alternativa que indica a relação correta 
entre sinais indicativos de possíveis alterações na 
estabilidade de medicamentos e a respectiva forma 
farmacêutica.

a. Check-square Tinturas/extratos: mudança de coloração, turbi-
dez e formação de gases.

b. SQUARE Pós e grânulos: presença de aglomerados, pre-
cipitação, cheiro forte e intumescimento.

c. SQUARE Suspensões: formação de grânulos, grumos e 
textura arenosa, diminuição do volume, forma-
ção de halos.

d. SQUARE Cremes e pomadas: precipitação, presença de 
partículas, grumos, mudança na coloração e 
liberação de gases e cheiro forte.

e. SQUARE Drágeas: fissuras, manchas na superfície, 
mudança na cor, endurecimento ou amoleci-
mento, mudança na consistência, formação 
de cristais.
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37. O Diabete Melito (DM) é causado por falta abso-
luta ou relativa de insulina que, entre outras conse-
quências, leva ao aumento da concentração de glicose 
plasmática.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ) em relação ao assunto.

( ) Glicose plasmática em jejum de 8h ≥ 126 mg/
dL é indicativa de DM. Resultados entre 100 
e 125 mg/dL caracterizam “glicemia de jejum 
alterada”.

( ) Entre as complicações tardias do DM estão a 
retinopatia, a nefropatia e o aumento do risco 
de trombose.

( ) A microalbuminúria é recomendada para o 
rastreamento e o seguimento da nefropatia 
diabética.

( ) A frutosamina refere-se às cetoaminas glico-
siladas, especialmente representadas pela 
albumina. A taxa de renovação da albumina 
sérica é mais rápida que a da hemoglobina, de 
forma que a frutosamina sérica refletiria um 
período de tempo menor que a HbA1c.

( ) A hemoglobina glicada (HbA1c) é o exame 
mais importante no seguimento dos pacien-
tes, pois reflete o controle glicêmico nos 120 
dias prévios à sua dosagem. Sua relação com 
a glicose de jejum é de aproximadamente 1% 
para cada 50 mg/dL. Para a sua dosagem é 
necessário jejum.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • V • V
b. Check-square V • V • V • V • F
c. SQUARE V • V • F • F • F
d. SQUARE F • V • F • F • V
e. SQUARE F • F • V • V • V

35. Segundo os critérios de Beers-Fick, alguns medi-
camentos são contraindicados para idosos. Na formu-
lação de listas padronizadas de medicamentos para 
atenção básica, é importante que estas informações 
sejam consideradas para que opções terapêuticas 
seguras para esta população sejam garantidas.

Qual destes medicamentos é contraindicado para 
pacientes maiores de 65 anos?

a. SQUARE Venlafaxina
b. SQUARE Citalopram
c. Check-square Diazepam
d. SQUARE Ibuprofeno
e. SQUARE Diclofenaco

36. Na dispensação de medicamentos em uma uni-
dade de saúde, o farmacêutico recebe uma prescrição 
de metronidazol e omeprazol para um paciente com 
síndrome de dependência de álcool em tratamento 
com dissulfiram e uso contínuo de glibenclamida.

Atendendo ao publicado pelo Formulário Nacional 
Terapêutico, de 2010, é importante que o farmacêu-
tico considere as seguintes informações para proceder 
corretas intervenções na terapêutica:

a. SQUARE a glibenclamida e o omeprazol diminuem a 
toxicidade do dissulfiram e o seu efeito, deven-
do-se aumentar a dose do dissulfiram.

b. SQUARE o dissulfiram é indicado para tratamento de 
alcoolismo em pacientes diabéticos.

c. SQUARE a glibenclamida e o omeprazol, em associação 
com bebida alcoólica, anulam o efeito hipogli-
cemiante e o efeito do dissulfiram.

d. Check-square o uso de metronidazol é contraindicado para 
pacientes em uso de dissulfiram.

e. SQUARE o metronidazol e dissulfiram, concomitantes, 
devem ser indicados quando o paciente apre-
sentar recaídas.
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39. Uma paciente do sexo feminino, 33 anos, apre-
senta queixa de dor e ardência miccional há 2 dias, 
polaciúria e urgência urinária. Tem histórico de infec-
ções urinárias de recorrência.

Nas suspeitas de infecções urinárias, como em casos 
de ardência e dor e urgência para urinar, os exames 
laboratoriais que podem ser solicitados são:

1. No exame comum de urina, a positividade da 
esterase leucocitária e do nitrito na fita rea-
gente pode ser suficiente para a confirmação 
do diagnóstico.

2. A análise do sedimento urinário pode ser útil 
pela confirmação de piúria e visualização de 
grande quantidade de bactérias.

3. A ausência de resposta a tratamentos prévios 
pode indicar a necessidade de urocultura e 
teste de sensibilidade aos antimicrobianos.

4. O exame físico-químico (fita reagente) e do 
sedimento da urina (microscopia) agregam 
elementos importantes para o diagnóstico, 
tendo baixo custo e elevada sensibilidade, 
embora menor especificidade (exceto a piúria).

5. A Escherichia coli está presente em 75-95% 
dos casos de infecção do trato urinário.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

38. A dislipidemia é um fator de risco cardiovascular 
relevante para o desenvolvimento da aterosclerose.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ) em relação ao assunto.

( ) Na hipercolesterolemia familiar o colesterol 
plasmático está marcadamente aumentado 
desde o nascimento, como resultado, a prin-
cípio, de uma redução na captação de LDL 
(lipoproteína de densidade baixa) rica em 
colesterol.

( ) O HDL (lipoproteína de densidade alta) tem 
propriedades antiaterogênicas que incluem 
o transporte reverso de colesterol, funções 
antioxidante e antitrombótica, e a manuten-
ção da função endotelial.

( ) Apesar das evidências serem menos expres-
sivas, a elevação de triglicerídeos também se 
associa a risco de Doença Arterial Coronariana.

( ) Para usuários de estatinas e fibratos, provas 
de função hepática (aminotransferases/tran-
saminases) e muscular (creatinofosfoquinase) 
devem ser realizadas para a avaliação da 
segurança do tratamento.

( ) Os fibratos são indicados para a prevenção 
de eventos cardiovasculares maiores 
quando utilizados em pacientes com 
hipertrigliceridemia associada a HDL baixo, 
e na prevenção de pancreatite aguda.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ) em relação ao assunto.

a. Check-square V • V • V • V • V
b. SQUARE V • V • F • V • F
c. SQUARE V • V • F • F • F
d. SQUARE F • V • F • F • V
e. SQUARE F • F • V • V • V
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

40. A Lei 5.991/1973 dispõe a respeito do controle 
sanitário do comércio de drogas, medicamentos, 
insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras provi-
dências relativas às condições para a dispensação de 
medicamentos.

Assinale a alternativa correta para a interpretação 
dessa Lei.

a. SQUARE A presença do técnico em farmácia será obriga-
tória durante todo o horário de funcionamento 
do estabelecimento.

b. SQUARE A farmácia e a drogaria terão, obrigatoriamente, 
a assistência de técnico em farmácia ou técnico 
de enfermagem responsável, na forma da lei.

c. SQUARE Será permitido aos estabelecimentos manter o 
técnico de farmácia como responsável substi-
tuto, para os casos de impedimento ou ausên-
cia do titular por até 60 dias.

d. SQUARE A responsabilidade técnica do estabelecimento 
farmacêutico será comprovada por declaração 
de firma individual ou recibo avulso, pelos esta-
tutos ou contrato social, ou pelo contrato de 
trabalho do profissional responsável.

e. Check-square Somente será permitido o funcionamento de 
farmácia sem a assistência do técnico respon-
sável, ou de seu substituto, pelo prazo de até 
trinta dias, período em que não serão aviadas 
fórmulas magistrais, nem dispensados medica-
mentos sujeitos a regime especial de controle.
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