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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
INSTRUÇÕES GERAIS 

 
I. Nesta prova, você encontrará 12 (doze) páginas numeradas sequencialmente, contendo 60 (sessenta) questões 

objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 15 (quinze) questões, Raciocínio 
Lógico 5 (cinco) questões, Legislação Aplicada ao SUS 5 (cinco) questões, Legislação Aplicada à EBSERH 
5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
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deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 
IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
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X.  Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 

a Folha de Respostas. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 Leia com atenção os dois textos a seguir para 
responder às questões de 1 a 6.   

[Texto 1] 
 Trecho do artigo Trabalho e Existência 
produzido pelo Sesc São Paulo.  
 As atividades humanas designadas como 
trabalho, para além de seu caráter utilitário, também 
são responsáveis por construir identidades. Uma vez 
que organizam o tempo, determinam as relações entre 
os indivíduos e configuram sua autorrepresentação, 
torna-se compreensível que nos entendamos em 
função das atividades laborais que exercemos. 

Catálogo impresso Publicação Sesc SP - Nós, criação, trabalho e 
cidadania. Novembro de 2019.  

[Texto 2] 

 
Fonte: https://miro.medium.com/max/1428/1*KnVD0-

e3SVhEsygcJ6L-mg.jpeg  
1) Sobre a interpretação dos textos, analise as 

afirmativas abaixo. 
I. Os dois textos pactuam do mesmo ponto de 

vista sobre o trabalho.  
II. Os dois textos lidos em sequência geram uma 

relação de descontinuidade na compreensão de 
trabalho. 

III. Os dois textos lidos em sequência geram uma 
relação de contiguidade na compreensão de 
trabalho. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas a afirmativa II está correta. 
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
e) Apenas a afirmativa III está correta. 

 
2) Sobre a interpretação dos textos, assinale a 

alternativa correta. 
a) O [texto 1] é uma sequência tipológica injuntiva 

enquanto a tirinha [texto 2] representa uma 
sequência tipológica narrativa. 

b) Por ambos os textos terem como função “vender” uma 
ideia sobre trabalho, eles podem ser considerados 
sequências tipológicas propagandísticas. 

c) O [texto 1] apresenta uma sequência explicativa 
sobre uma ideia de trabalho, enquanto a tirinha 
[texto 2] apresenta uma menção denotativa sobre 
trabalho por meio da dúvida do personagem.   

d) A tirinha [texto 2] faz uso da fala de 
personagens que mesmo representando o 
público infantil promove uma reflexão profunda 
sobre o trabalho na vida adulta. 

e) O [texto 1] por ser ficcional promove um olhar 
romantizado e errôneo da concepção de trabalho. 

3) Quanto à principal distinção de ponto de vista 
dos dois textos, assinale a alternativa correta. 
a) Enquanto o primeiro texto apresenta uma 

sequência de descrições sobre o trabalho e a 
constituição identitária dos sujeitos, a dúvida do 
personagem da tirinha denuncia uma percepção 
de trabalho que rouba a vida de quem o realiza. 

b) Eles se distinguem por serem aleatórios na 
apresentação propositiva confundindo o leitor 
sobre o foco pretendido por eles enquanto tema.  

c) A tese que sustenta o [texto 1] fundamenta-se 
no senso comum sobre o trabalho, enquanto a 
tese da tirinha está assentada em pesquisas e 
estatísticas brasileiras. 

d) O sentido de contradição entre os textos pode ser 
pensado pelo primeiro quadrinho ser uma afirmação 
e o segundo quadrinho uma interrogação. 

e) Os textos se diferem enquanto estrutura por 
mais que os argumentos e o ponto de vista de 
ambos coincidam. 

 
4) Assinale a alternativa que indica o sentido 

correto do emprego do termo “para” no trecho: 
“Trabalhar para ganhar a vida”. 
a) Conclusivo. 
b) Finalidade. 
c) Explicativo. 
d) Concessivo. 
e) Alternativo. 

 
5) Assinale a alternativa correta que contenha a 

expressão mais condizente com a interpretação 
sobre trabalho proposta pelo [texto 1].   
a) O único lugar em que o sucesso vem antes do 

trabalho é no dicionário. 
b) Deus ajuda quem cedo madruga. 
c) Tempo é dinheiro. 
d) Cabeça vazia, oficina do diabo. 
e) O trabalho enobrece o homem. 

 
6) Analise as afirmativas abaixo em relação ao 

[texto 1] e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
(  ) No trecho “As atividades humanas designadas 

como trabalho, para além de seu caráter 
utilitário”, os termos destacados são 
classificados como adjetivos. 

(  ) A palavra “também” é um advérbio de exclusão. 
(  ) No trecho “Uma vez que organizam o tempo”, 

o termo destacado funciona sintaticamente 
como Objeto Direto. 

(  ) O trecho “que nos entendamos em função das 
atividades laborais.” É classificado sintaticamente 
como Oração Subordinada Completiva Nominal. 

(  ) O trecho “que exercemos” é classificado 
sintaticamente como Oração Subordinada 
Adjetiva Restritiva. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) F, F, V, V, V. 
b) V, V, F, F, F. 
c) F, F, V, F, F. 
d) V, F, V, F, V. 
e) V, F, F, V, V. 

https://miro.medium.com/max/1428/1*KnVD0-e3SVhEsygcJ6L-mg.jpeg
https://miro.medium.com/max/1428/1*KnVD0-e3SVhEsygcJ6L-mg.jpeg
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 Leia com atenção a reportagem abaixo para 
responder às questões de 7 a 11. 

 
 Adaptado 
 A terceira edição da pesquisa Nossa Escola em 
(Re)Construção ouviu estudantes dos ensinos 
fundamental e médio e mostrou que 64% deles 
“consideram importante” ter psicólogo na escola para 
atendê-los. 
 Os jovens querem profissionais de psicologia 
na escola “tanto no apoio para lidar com sentimentos, 
quanto para orientar sobre o que venham a fazer no 
futuro”. 
 “Há uma preocupação entre os alunos de que 
as escolas apoiem no desenho do futuro deles”, 
destaca Tatiana Klix, diretora da Porvir, uma plataforma 
que produz conteúdos de apoio a educadores, que 
também esteve à frente da pesquisa. 
 A atuação permanente de psicólogos nas 
escolas está prevista em projeto de lei (PL) aprovado 
pelo Congresso Nacional.  
 A pesquisa ouviu 258.680 estudantes, de 11 a 
21 anos, de todo o Brasil. A maior participação na 
pesquisa foi de estudantes da Região Sudeste (63,5%). 
A maioria passou a maior parte da vida escolar em 
escolas públicas (93,4%), tinha de 15 a 17 anos (58%), 
é formada de meninas (52%) e se define de cor parda 
(42%). 

Fonte: https://www.metrojornal.com.br/foco/2019/11/30/maioria-
estudantes-psicologo-escolas.html  

7) A partir da interpretação do texto acima, 
assinale a alternativa correta. 
a) Trata-se de uma reportagem baseada em 

estatísticas internacionais e que sustenta os 
argumentos necessários para a aprovação do 
PL pelo Congresso Nacional. 

b) A demanda dos estudantes por profissionais da 
educação se deve a uma necessidade tanto de 
saúde emocional como de orientação vocacional. 

c) Por tratar-se de uma pesquisa feita tanto com 
alunos do ensino fundamental como do ensino 
médio nada podemos inferir sobre a 
necessidade de profissionais da saúde mental 
para aluno da primeira infância. 

d) O resultado da pesquisa sustenta-se, 
majoritariamente, na demanda de estudantes 
de escolas da rede pública e dividi-se 
igualmente pela escuta de pessoas do sexo 
feminino e do sexo masculino. 

e) Sabemos pelo texto que a pesquisa não ouviu 
estudantes da rede de ensino privado por 
compreender que a maior necessidade por 
auxílio psíquico advém das pessoas que não 
podem pagar pelo ensino.  

 
8) Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas do trecho a seguir, 
respeitando o sentido pretendido pelo texto e a 
Gramática Normativa da Língua Portuguesa. 

“_____ no apoio para lidar com sentimentos, ____ 
para orientar sobre o que venham a fazer no futuro”. 

a) Seje / seja. 
b) Seja / como. 
c) Quiça / seja. 
d) Mas / mais. 
e) Mais / menos. 

9) Leia o trecho: ‘Há uma preocupação entre os 
alunos de que as escolas apoiem no desenho do 
futuro deles’, destaca Tatiana Klix, diretora da 
Porvir, uma plataforma que produz conteúdos de 
apoio a educadores, que também esteve à frente 
da pesquisa.” e assinale a alternativa incorreta. 
a) O verbo “haver” é impessoal. 
b) A palavra “entre” é, morfologicamente, uma 

preposição. 
c) A expressão “uma plataforma” é composta, 

respectivamente, por um artigo indefinido e um 
substantivo. 

d) Em “apoio a educadores”, a palavra “a” é uma 
preposição. 

e) Em “que também esteve”, a palavra “que” é 
uma conjunção. 

 
10) De acordo com as regras de concordância 

verbal e nominal, assinale a alternativa correta. 
a) As dificuldades socioemocionais representam 

problemas muito graves e presentes na vida de 
adolescentes de vários níveis social.  

b) A presença de profissionais da área de 
psicologia é uma reivindicação e direito dos 
jovens que, na rede de ensino, tem 
necessidade de apoio psicológico. 

c) A necessidade de auxílio psicológico, por meio 
da presença de profissionais da área de saúde 
mental nas escolas, deve ser um fato 
observado pelas autoridades. 

d) Os direitos devem ser cumpridos para que haja 
condições saudável de convivência entre os 
jovens na idade escolar. 

e) Os pais e responsáveis devem ficar atentos com 
quem os adolescentes convive no seu cotidiano. 

 
11) Assinale a alternativa em que todas as palavras 

estão acentuadas corretamente.  
a) açaí, impár, música. 
b) essêncialmente, caráter, neurônios. 
c) necessário, projéto, específico. 
d) despértam, até, médicos. 
e) saúdam, privilégio, herói. 

 
 Leia com atenção a reportagem abaixo para 

responder às questões de 12 a 15.  
Hospitalização de adolescentes por transtornos 

mentais aumenta e preocupa pediatras. 
 As internações hospitalares de adolescentes 
com idade de 10 a 14 anos motivadas por doenças 
mentais e comportamentais aumentaram 107% nos 
últimos dez anos no Sistema Único de Saúde (SUS), 
registrando quase 25 mil casos no período. Na faixa 
etária de 15 a 19 anos, foram mais de 130 mil 
internações em uma década. 
 Segundo levantamento da Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP), elaborado com base em 
dados do Ministério da Saúde, o aumento das 
hospitalizações – muitas delas motivadas por quadros 
graves de transtorno de humor, estresse e outras 
doenças – pode estar relacionado a um aumento da 
incidência da chamada doença do século XXI: a 
depressão. No entanto, os pediatras não descartam a 
possibilidade também de maior procura pela assistência 
ou aperfeiçoamento das notificações. 

Fonte: http://www.saudebrasilnet.com.br/noticias/hospitalizacao-de-
adolescentes-por-transtornos-mentais-aumenta-e-preocupa-pediatras 
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12) Sobre a interpretação do texto, assinale a 
alternativa incorreta. 

 
a) De acordo com o texto, abre-se um novo campo 

de pesquisa para os pediatras que precisam 
fazer uma nova formação para compreender 
esse novo fenômeno.  

b) Segundo o levantamento apontado, transtorno 
de humor e estresse são alguns dos motivos 
das hospitalizações de adolescentes.  

c) Uma hipótese para o aumento do número de 
hospitalizações de adolescentes por transtornos 
mentais pode ser a chamada doença do século 
XXI: a depressão.  

d) Com base em dados do Ministério da Saúde, 
na faixa etária de 15 a 19 anos, foram mais de 
130 mil internações em uma década.  

e) A pesquisa abrangeu adolescentes da faixa 
etária de 10 a 19 anos. 

 
13) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, os sinônimos das palavras 
“motivadas” e “incidência” presentes no 
segundo parágrafo do texto. 

 
a) causadas / coincidência. 
b) resultadas / existência. 
c) originadas / ocorrência. 
d) esperadas / concorrência. 
e) animadas / abstinência. 

 
14) Assinale a alternativa em que, de acordo com 

as regras de pontuação, o título do texto está 
corretamente reescrito. 

 
a) O aumento, de hospitalização, de adolescentes 

por transtornos mentais preocupa pediatras. 
b) A hospitalização, por transtornos mentais de 

adolescentes preocupa, pediatras. 
c) O aumento de adolescentes hospitalizados por 

transtornos mentais, preocupa pediatras. 
d) Por transtornos mentais, hospitalização de, 

adolescentes, preocupa pediatras. 
e) O aumento da hospitalização, por transtornos 

mentais de adolescentes, preocupa pediatras. 
 

15) Assinale a alternativa em que o acento grave, 
indicador de crase, foi usado corretamente. 
 
a) Às informações fornecidas pelo Ministério da 

Saúde embasam as conclusões do texto. 
b) O texto é embasado segundo às informações 

fornecidas pelo Ministério da Saúde. 
c) O Ministério da Saúde embasou às 

informações fornecidas pelo texto. 
d) Em relação às informações do texto, elas foram 

embasadas pelo Ministério da Saúde. 
e) Às conclusões do texto foram embasadas de 

acordo com as informações fornecidas pelo 
Ministério da Saúde. 

 

RACIOCINIO LÓGICO 
 

16) Considerando que os símbolos ∧, ∨, → e ↔ 
representem operadores lógicos e significam “e”, 
“ou”, “então” e “se e somente se”, 
respectivamente, análise os seguintes testes 
lógicos e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).  

(  ) (32 − 3 × 12 =  −4 ∧ 12 + 15 = 27) 

(  ) (15 + 2 ≠ 17 ∨ 18 − 9 = 9 ) 

(  ) (12 ÷ 4 = 4 ↔ 25 − 13 = 12) 

(  ) (48 ÷ 4 = 12 → 16 + 17 ≠ 33) 

(  ) (13 + 12 =  9 ∨ 1 + 1 = 3) 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, V, F, V  d)  V, F, F, V, V 
b) V, V, F, F, F  e)  F, V, F, V, F 
c) F, F, V, V, V 
 

17) Se A e B simbolizam, respectivamente, as 
proposições “João recebe uma promoção no 
emprego” e “João compra um carro novo”, 
considere a proposição composta A → B para 
analisar as afirmações. 
I. A proposição composta A → B é falsa se A 

é falsa e B é falsa. 
II. A proposição composta A → B é verdadeira 

se B é verdadeira e A é verdadeira. 
III. A proposição composta A → B é verdadeira 

se A é falsa e B é verdadeira. 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas a segunda afirmação é verdadeira 
b) Apenas a terceira afirmação é falsa 
c) Apenas a segunda afirmação é falsa 
d) Todas as afirmações são verdadeiras 
e) Apenas a primeira afirmação é falsa  

18) Dada a sentença 
 

“Ou Camila é médica ou Ana é dentista.”  
 Assinale a alternativa que apresenta a negação 

das proposições anteriores. 
a) Camila não é médica e Ana não é dentista 
b) Camila não é médica ou Ana não é dentista 
c) Se Camila não é médica então Ana não é dentista 
d) Camila é médica se e somente se Ana é dentista 
e) Se Camila é médica então Ana é dentista  

19) Considerando o conjunto de números inteiros de 
três algarismos, analise as afirmativas abaixo. 
I. Existem 56 números menores que 800, 

terminados em 0 e cujo algarismo da dezena é 
menor ou igual a 7. 

II. Existem 90 números pares, maiores que 350 cujo 
algarismo da dezena é igual a 2, 5 ou 9. 

III. Existem 500 números cujo algarismo da centena 
é ímpar ou algarismo da dezena é ímpar. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) A primeira afirmação é verdadeira 
b) A terceira afirmação é verdadeira 
c) A primeira e a segunda afirmação são 

verdadeiras 
d) A segunda e a terceira afirmações são 

verdadeiras 
e) A segunda afirmação é verdadeira 
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20) Analise as sentenças a seguir, verificando 
quais resultam em valores lógicos verdadeiros 
e quais resultam em valores lógicos falsos. 
Considere que os símbolos → e ↔ representam 
os operadores lógicos “se…então” e “se e 
somente se”, respectivamente. 
 
(  ) A probabilidade de se escolher, ao acaso, um 

número maior que 6 no conjunto A = 
{2,5,8,25,1,12} é de 50%. 

 
(  ) A negação da negação de uma proposição, 

resulta na própria proposição. 
 
(  ) (5 – 2 = 2) → (5 + 2 = 8). 
 
(  ) ( √169 > √225 ) ↔ (4 > 3). 

 
 De acordo com as sentenças apresentadas, 

assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo dos 
valores lógicos das proposições. 
a) V, F, F, V 
b) F, V, F, V 
c) V, V, V, F 
d) F, V, V, F 
e) V, V, F, V  

 
LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS 

 
21) É previsto na Lei nº 8.080/1990, em seu Capítulo 

VI no Art. 1º, sobre o subsistema e atendimento 
domiciliar, incluído pela Lei nº 10.424/2002, que 
dispõe sobre os atendimentos e internações 
domiciliares no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Com base no exposto, assinale a 
alternativa correta. 

 
a) Na modalidade de assistência de atendimento e 

internação domiciliares incluem-se, principalmente, 
os procedimentos médicos, de enfermagem, 
fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência 
social, entre outros necessários ao cuidado integral 
dos pacientes em seu domicílio 

 
b) Na modalidade de assistência de atendimento 

e internação domiciliares incluem-se os 
procedimentos médicos e de enfermagem, não 
havendo necessidade entre outras áreas para 
este tipo de cuidado 

 
c) O atendimento e a internação domiciliares 

serão realizados por equipes, exclusivamente 
médicas, que atuarão nos níveis da medicina 
preventiva, terapêutica e reabilitadora 

 
d) O atendimento e a internação domiciliares só 

poderão ser realizados por indicação da 
família, sem a concordância com a equipe 
médica 

 
e) O atendimento e a internação domiciliares só 

poderão ser realizados por indicação médica, 
sem a necessidade de concordância do 
paciente ou de sua família  

22) Leia abaixo parte do Art. 1º da Lei nº 8142/1990, 
que discorre sobre a participação popular no 
Sistema Único de Saúde (SUS).  
 

 “O Conselho de Saúde, em caráter permanente 

e deliberativo, órgão colegiado composto por 

representantes do governo, prestadores de serviço, 

_____ e _____, atua na formulação de estratégias e no 

controle da execução da política de saúde na instância 

correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e 

financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo 

chefe do poder _____ constituído em cada esfera do 

governo”. 

 
 Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas 
a) profissionais de saúde / usuários / ilegalmente 
b) médicos / sanitaristas / verbalmente 
c) profissionais de saúde / usuários / legalmente 
d) profissionais de saúde / sanitaristas / legalmente 
e) médicos / usuários / legalmente 

 
23) Os serviços de saúde devem garantir a 

segurança do seu paciente. Para auxiliar nesse 
manejo do cuidado, foi criada a Resolução da 
Diretoria Colegiada (RDC) de nº 36, de 25 de 
julho de 2013, com objetivo de instituir ações 
para promoção da segurança do paciente e a 
melhoria da qualidade nos serviços de saúde.  
Em relação à vigilância, monitoramento e 
notificações de eventos adversos, assinale a 
alternativa correta. 
a) A notificação dos eventos adversos, para fins 

desta Resolução, deve ser realizada 
semestralmente pelo Núcleo de Segurança do 
Paciente (NSP), até o 15º (décimo quinto) dia 
útil do mês subsequente ao mês de vigilância, 
por meio das ferramentas eletrônicas 
disponibilizadas pela Anvisa 

b) Os eventos adversos que evoluírem para óbito 
devem ser notificados em até 72 (setenta e 
duas) horas a partir do ocorrido 

c) A notificação dos eventos adversos, para fins 
desta Resolução, deve ser realizada 
mensalmente pelo Núcleo de Segurança do 
Paciente (NSP), até o 20º (vigésimo) dia útil do 
mês subsequente ao mês de vigilância, por 
meio das ferramentas eletrônicas 
disponibilizadas pelo Ministério da Saúde 

d) Os eventos adversos que evoluírem para óbito 
devem ser notificados em até 24 (vinte e 
quatro) horas a partir do ocorrido 

e) Os eventos adversos que evoluírem para óbito 
devem ser notificados em até 48 (quarenta e 
oito) horas a partir do ocorrido 
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24) O Conselho Nacional de Saúde é procurado por 
várias instâncias como: usuários, trabalhadores, 
gestores, diferentes entidades da sociedade civil 
(como Organizações não governamentais e 
órgãos de exercício profissional), entre outros, 
com a finalidade de sanar dúvidas e obter 
esclarecimentos sobre o plano de gestão. Neste 
sentido, também é indicado aos membros dos 
conselhos de saúde fiscalizar o andamento dos 
serviços. Em relação à fiscalização dos 
conselheiros de saúde, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).   
(  ) “É recomendada a leitura do Plano de Saúde e 

as deliberações apresentadas no relatório da 
última Conferência de Saúde da cada região.” 

(  ) “São indicadas visitas às unidades de saúde, 
sem agendamento ou aviso prévio, com a 
finalidade de analisar a compatibilidade do 
serviço com critérios pré-definidos.” 

(  ) “É orientado conversar com usuários e com 
trabalhadores de saúde, levantando informações 
e percepções sobre a qualidade e deficiências 
dos serviços de saúde.” 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F, V, F 
b) V, V, V 
c) V, F, F 
d) V, V, F 
e) V, F, V 

 
25) Os determinantes sociais da saúde interferem 

diretamente no processo saúde-doença e 
ditam o mapa de saúde de uma região. Esses 
determinantes sociais referem-se aos fatores 
sociais, culturais, étnicos/raciais, psicológicos 
e comportamentais que influenciam a 
ocorrência de problemas de saúde e seus 
fatores de risco na população. Em relação aos 
determinantes sociais da saúde, assinale a 
alternativa correta.  
a) No Brasil, com a finalidade de identificar com 

menor precisão os fatores ambientais que 
determinam a saúde, foi criada a Comissão 
Nacional sobre Determinantes Sociais da 
Saúde  

b) No Brasil, com a finalidade de identificar com 
maior precisão os fatores genéticos e 
hereditários que determinam a saúde, foi criada 
a Comissão Nacional sobre Determinantes 
Sociais da Saúde 

c) No Brasil, com a finalidade de identificar com 
maior precisão os fatores sociais que 
determinam a saúde, foi criada a Comissão 
Global sobre Determinantes Sociais da Vida  

d) No Brasil, com a finalidade de identificar com 
maior precisão os fatores sociais que 
determinam a saúde, foi criada a Comissão 
Nacional sobre Determinantes Sociais da 
Saúde  

e) No Brasil, com a finalidade de identificar com 
maior precisão os fatores biopsicossociais que 
determinam a doença, foi criada a Comissão 
Nacional contra os Determinantes Culturais da 
Saúde 

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH 
 

26) No Capítulo XVI do Estatuto da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (EBSERH), é tratado 
sobre a auditoria interna, que é vinculada ao 
Conselho de Administração, diretamente ou por 
meio do comitê de auditoria. Sobre a auditoria 
interna da EBSERH, analise as afirmativas abaixo 
e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).   
(  ) “Compete executar as atividades de auditoria de 

natureza contábil, financeira, orçamentária, 
administrativa, patrimonial e operacional da empresa.” 

(  ) “Cabe propor as medidas preventivas e 
corretivas dos desvios detectados.” 

(  ) “Deve verificar o cumprimento e a implementação 
pela empresa das recomendações ou 
determinações do Ministério da Saúde, da 
Controladoria Geral da União, do Tribunal de 
Contas do Estado e do Conselho Executivo.” 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V  c)  V, F, F    e)  F, F, V 
b) V, V, F  d)  F, F, F  

27) Leia abaixo o Art. 6º da Lei nº 12.550/2011. 
 
 “A EBSERH, respeitado o princípio da autonomia 
_____, poderá _____ os serviços relacionados às suas 
competências mediante contrato com as instituições _____ 
de ensino ou instituições congêneres”.   
 Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas. 
a) hospitalar / prestar / privadas 
b) hospitalar / prestar / públicas 
c) universitária / prestar / federais 
d) universitária / negar / federais 
e) universitária / prestar / privadas 

 
28) De acordo com o Capítulo III do Código de Ética e 

Conduta da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH), sobre os compromissos de 
conduta, os princípios éticos e morais são fundamentais 
para o trabalho. Em relação ao Art. 6º, sobre os 
princípios e valores norteadores e compromissos de 
conduta, assinale a alternativa incorreta. 
a) Os valores e compromissos devem estar refletidos 

nos relacionamentos nos âmbitos interno e externo 
à Empresa, sempre zelando pela imagem, 
reputação e integridade da EBSERH 

b) A marca da empresa e o conhecimento 
produzido internamente no desenvolvimento de 
suas atividades ou em parceria são patrimônios 
institucionais e devem ser sempre protegidos 
por todos colaboradores 

c) A propriedade intelectual da empresa diz 
respeito ao seu direito de proteção às ideias e 
criação desenvolvidas internamente ou em 
parceria e inclui sua marca, patentes, direitos 
autorais, registro de software, dentre outros 

d) Os valores e compromissos da empresa, com base 
em seu patrimônio capital e intelectual, não são 
regidos pelos aspectos éticos e morais de conduta, 
pois se norteiam com base administrativa e executiva 

e) Deve-se proteger a marca e a propriedade 
intelectual do mau uso, desvios ou utilização 
para benefícios pessoais 
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29) O Código de Ética e Conduta da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) 
baliza os princípios e valores requeridos pela 
empresa, sob responsabilidade da Comissão 
de Ética da EBSERH (CEE). Em relação à CEE, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F).   
 
(  ) “Compete à CEE a divulgação, implementação 

e atualização do Código de Ética e Conduta, a 
resposta a consultas éticas, bem como a 
apuração de denúncias de descumprimento de 
conduta ética.” 

 
(  ) “Qualquer pessoa poderá entrar em contato 

com a CEE, pelos canais de comunicação 
indicados na intranet e internet, sendo 
assegurado parcial sigilo e confidencialidade 
das informações.” 

 
(  ) “A denúncia de uma conduta contrária aos 

preceitos éticos poderá ser feita por qualquer 
cidadão, empregado da EBSERH ou não.” 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, V    
b) V, V, V    
c) F, V, F 
d) V, V, F 
e) F, F, F 

 
30) A Assembleia Geral é o órgão máximo da 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH), com poderes para deliberar sobre 
todos os negócios relativos ao seu objeto. Em 
relação à Assembleia Geral, assinale a 
alternativa correta.  
a) As deliberações serão registradas no livro de 

atas, que não podem ser lavradas em forma de 
sumário dos fatos ocorridos e serão divulgadas 
exclusivamente no Diário Oficial da União em 
sua versão impressa 

b) Os trabalhos da Assembleia Geral são dirigidos 
pelo Presidente da União ou pelo substituto que 
esse vier a designar 

c) A Assembleia Geral realizar-se-á 
ordinariamente 2 (duas) vezes por ano e 
extraordinariamente sempre que necessário 

d) A Assembleia Geral será convocada pelo 
Conselho Executivo ou, nas hipóteses 
admitidas em lei, pelo Conselho Administrativo, 
pelo Conselho Fiscal ou pela União 

e) A Assembleia Geral é composta pela União, 
representada pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31) Acerca da Resolução nº 673 de 18 de setembro 
de 2019 que dispõe sobre as atribuições e 
competências do farmacêutico em serviços de 
hemoterapia e/ou bancos de sangue, analise as 
afirmativas abaixo.  
I. Compete ao farmacêutico avaliar e monitorar, 

no âmbito da vigilância sanitária, materiais, 
equipamentos, substâncias e insumos 
industrializados, como bolsas, equipos para 
transfusão, seringas, filtros, conjuntos de 
aférese, agulhas, anticoagulantes, dentre 
outros, utilizados para a coleta, preservação, 
processamento, armazenamento e 
transfusão de hemocomponentes, assim 
como os reagentes usados para os testes 
imunossorológicos e imuno-hematológicos.  

 
II. O farmacêutico legalmente habilitado e 

registrado no Conselho Regional de Farmácia 
de sua jurisdição pode avaliar a prescrição 
médica e, se julgar necessário, entrar em 
contato com o prescritor para esclarecer 
eventuais interações medicamentosas e/ou 
discrepâncias na prescrição perante 
protocolos definidos pelo serviço e/ou com a 
literatura técnica e sanitária. Contudo, não 
compete ao farmacêutico solicitar a 
suspensão, correção ou complementação da 
prescrição. 

 
III. Nas atividades de assistência farmacêutica o 

farmacêutico deve supervisionar e executar a 
dispensação dos medicamentos pró-
coagulantes para os pacientes com 
coagulopatias e do componente 
especializado para os pacientes com doença 
falciforme e sobrecarga de ferro, e demais 
medicamentos que o hemocentro seja a 
referência na dispensação. 

 
IV. É atribuição do farmacêutico participar do 

comitê transfusional e do planejamento, 
execução e avaliação das atividades 
deliberadas pelo mesmo, ficando vedado o 
exercício da função de presidente de comitê 
quando o profissional pertencer ao respectivo 
serviço de hemoterapia e/ou banco de 
sangue. 

 
Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas a afirmativa I está correta 
b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas  
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas 
e) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 
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32) Considerando o Artigo 6º da Resolução nº 672 
de 18 de setembro de 2019, correspondente às 
atribuições clínicas do farmacêutico no âmbito 
dos serviços de diálise, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 

 
(  ) O farmacêutico deve atuar, juntamente com os 

demais membros da equipe multiprofissional na 
elaboração das rotinas padronizadas, 
orientando e capacitando o pessoal quanto ao 
preparo e administração dos medicamentos. 

(  ) É atribuição do farmacêutico avaliar a 
farmacoterapia quanto à indicação, doses, 
frequência, horários, vias de administração, 
formas farmacêuticas, dialisabilidade, 
reconstituição, diluição, tempo e velocidade de 
infusão e duração do tratamento, com o 
objetivo de atender às necessidades individuais 
do paciente. 

(  ) O farmacêutico deve avaliar a necessidade de 
adaptação de formas farmacêuticas e orientar 
quanto ao uso seguro, considerando as 
peculiaridades do paciente, a compatibilidade 
com os dispositivos para administração desses 
medicamentos e a efetividade terapêutica. 

(  ) Não cabe ao farmacêutico a solicitação de 
exames laboratoriais. Logo, compete a outros 
membros da equipe multiprofissional esta 
atribuição, bem como, a análise e 
interpretação.  

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V ,V, V 
b) V, V, V, F 
c) V, F, V, F 
d) F, V, F, V 
e) F, F, V, F 

 
33) No total, o Ciclo de Krebs produz _____ 

moléculas de gás carbônico por molécula de 
glicose. Assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna.  
a) Duas 
b) Três 
c) Quatro 
d) Cinco 
e) Seis 
 

34) A respeito dos medicamentos que integram a 
lista “C” conforme regulamentado na portaria 
nº 344 de 1998 e suas atualizações, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) Fenobarbital 
b) Ácido valproico 
c) Amitriptilina 
d) Biperideno 
e) Naloxona 

35) O Teste de Coombs é um importante exame 
laboratorial para diagnóstico diferencial de 
determinadas doenças, analise as afirmativas 
abaixo. 
 
I. O Teste de Coombs direto avalia as 

células vermelhas do sangue, verificando 
se há anticorpos ligados às hemácias e se 
esses anticorpos são derivados do próprio 
sistema imune da pessoa ou recebidos por 
transfusão. É habitualmente solicitado em 
situações de transfusão. 

II. O Teste de Coombs indireto é capaz de 
avaliar o plasma do sangue e identificar os 
anticorpos ali presentes. Assim, é capaz 
de detectar anemias hemolíticas 
autoimunes. 

III. Na realização do Teste de Coombs direto 
é importante lavar as hemácias, pois, 
outras globulinas presentes no plasma 
podem neutralizar o soro antiglobulina, 
provocando falsos resultados. 

IV. A geleia de Wharton presente no sangue 
coletado de cordão umbilical é 
responsável por interferências no Teste de 
Coombs direto. 

 
Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas  
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas 
d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas 
e) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 

 
36) Fármacos colinérgicos atuam basicamente 

no sistema nervoso parassimpático e 
parcialmente no simpático. Considerando 
um fármaco colinérgico de ação direta, 
assinale a alternativa correta. 
a) Atropina 
b) Escopolamina 
c) Diciclomina 
d) Pirenzepina 
e) Pilocarpina 

 
37) As vitaminas são essenciais para garantir o 

funcionamento adequado do nosso 
organismo, podendo ser classificadas em 
vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis. Um 
exemplo de vitamina lipossolúvel é o/a _____. 
Assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna. 
a) Ácido ascórbico 
b) Ácido fólico 
c) Retinol 
d) Niacina 
e) Biotina 
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38) A hipodermóclise é uma técnica antiga de 
administração de medicamentos, que 
apresenta diversos cuidados, vantagens e 
indicações, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Esta via de administração de medicamentos é 

indicada para pessoas com impossibilidade 
de acesso venoso. Contudo, é contraindicada 
para pessoas com anasarca grave.  

(  ) Metoclopromida e furosemida são 
medicamentos incompatíveis para infusão. 
Logo, recomenda-se a administração em 
sítios de punção distintos e distantes uns dos 
outros.  

(  ) O intervalo entre as aplicações de morfina 
deve ser reduzido em pessoas com 
insuficiência renal ou hepática.  

(  ) Uma vantagem de utilização desta via trata-se 
do baixo risco de hiponatremia e hipervolemia.  

 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V, V 
b) V, F, V, F 
c) F, F, F, V 
d) V, V, F, V 
e) F, F, V, F  

 
39) Considerando os eventos adversos da 

lidocaína verificados com o aumento da dose, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) Arritmias ventriculares graves 
b) Tinido 
c) Disgeusia 
d) Tontura 
e) Contrações musculares espasmódicas 
 

40) As cefalosporinas são antimicrobianos Beta-
lactâmicos de amplo espectro, classificadas em 
gerações, quanto a sua atividade antimicrobiana e 
características farmacocinéticas e fármaco-
dinâmicas. Considerando uma cefalosporina de 
segunda geração, assinale a alternativa correta. 
a) Cefepime 
b) Cefoxitina  
c) Cefalexina 
d) Ceftriaxona  
e) Cefazolina  

41) A urinálise compreende a análise 
macroscópica e físico-química da urina e o 
exame microscópico do sedimento urinário. 
Analise as afirmativas abaixo e dê valores de 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A urina pode ser avaliada pelas características 

físicas de cor, turbidez, odor e volume. Sabe-se que 
determinados medicamentos podem alterar a 
coloração, bem como, os corantes naturais ou 
artificiais dos alimentos.  

(  ) Na análise bioquímica identifica-se a presença ou 
ausência de determinadas substâncias, pH e 
também a densidade. A elevada densidade da urina 
pode indicar hidratação. 

(  ) O exame miscroscópico do sedimento urinário pode 
revelar a presença de células, cristais minerais, 
bactérias e fungos. O número aumentado de cristais 
é indicativo de cálculos biliares.  

(  ) A presença de urobilinogênio na urina pode indicar 
danos hepáticos e distúrbios hemolíticos. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V, F 
b) V, F, V, F 
c) F, V, F, V 
d) F, F, V, F 
e) V, F, F, V 
 

42) São dados laboratoriais obtidos em amostras 
de pessoas com hipotireoidismo: _____ 
aumentado(a) e _____ reduzido(a) no sangue. 
Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) Hormônio estimulador da tireoide / tiroxina 
b) Hormônio estimulador da tireoide / triiodotironina 
c) Tetraiodotironina / triiodotironina 
d) Triiodotironina / tiroxina 
e) Tiroxina / hormônio estimulador da tireoide 
 

43) Comprimido é uma forma farmacêutica sólida 
contendo uma dose única de um ou mais 
princípios ativos, com ou sem excipientes, 
obtida pela compressão de volumes uniformes 
de partículas. A respeito das vantagens do 
comprimido, assinale a alternativa incorreta. 

 
a) Capacidade de administrar fármacos insolúveis 

em água 
b) Possibilidade de controlar a liberação de 

fármacos 
c) Formação de complexos com os alimentos 
d) Resistência a choques e abrasões 
e) Oportunidade de introduzir revestimentos 

 
44) _____ é o tipo sanguíneo que pode doar para 

todos os tipos sanguíneos e pode receber de O 
negativo. Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) O positivo 
b) O negativo 
c) A positivo 
d) B positivo 
e) AB positivo 
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45) Sobre o exame laboratorial de hemoglobina 
glicada, analise as afirmativas abaixo. 
 
I. O termo genérico hemoglobina glicada refere-se 

a um conjunto de substâncias formadas com 
base em reações entre a hemoglobina A (HbA) e 
alguns açúcares. O processo de glicação de 
proteínas envolve uma ligação não enzimática e 
permanente com açúcares redutores como a 
glicose, ao contrário do processo de glicosilação, 
que envolve uma ligação enzimática e instável. 

 
II. Os métodos baseados em ligações específicas 

usam a diferença estrutural ou química entre 
hemoglobina glicada e HbA0 para separar as 
frações. Os principais exemplos são os métodos 
imunológicos que usam anticorpos direcionados 
ao N-terminal glicado da hemoglobina 
(sequências que variam de 3 a 8 aminoácidos) e 
são específicos para a fração HbA1c, sendo que 
os resultados são expressos com porcentagem 
de HbA1c. 

 
III. A cromatografia líquida por troca iônica (HPLC) e 

a eletroforese usam a diferença de carga elétrica 
entre GHb e HbA0. O princípio baseia-se no fato 
de que a ligação da glicose, ou de outro açúcar, 
ao amino grupo terminal da cadeia α altera a 
carga total da hemoglobina, fazendo com que a 
fração glicada migre mais rápido em um campo 
elétrico ou em resinas de troca iônica, permitindo 
a separação das frações. Os métodos de HPLC 
por troca iônica permitem a automação e são 
métodos bastante robustos. 

 
IV. O teste de albumina glicada reflete a média dos 

níveis glicêmicos das últimas duas a três 
semanas. À semelhança da hemoglobina 
glicada, os seus resultados são expressos em 
porcentagem, mas ainda há uma grande 
variação nos valores de referência (de 0,8-1,4 a 
18-22%) devido a não padronização dos testes. 

 
Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas 
d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas 
e) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 

46) A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por 
meio da Resolução da Diretoria Colegiada nº 222, 
de 28 de março de 2018, regulamenta as boas 
práticas de gerenciamento dos resíduos de 
serviços de saúde. Analise as afirmativas abaixo e 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Agentes biológicos conhecidos por não causarem 

doenças no homem ou nos animais adultos sadios, 
são pertencentes a classe de risco 2 (dois) e 
considerados de moderado risco individual e limitado 
para a comunidade. 

(  ) Os produtos farmacêuticos são resíduos de serviços 
de saúde do grupo B, em que se encontram os 
produtos químicos que apresentam periculosidade à 
saúde pública ou ao meio ambiente dependendo de 
suas características de inflamabilidade, corrosividade, 
reatividade, toxicidade, carcinogenicidade, 
teratogenicidade, mutagenicidade e quantidade. 

(  ) Todos os serviços cujos suas atividades estejam 
relacionadas com a atenção à saúde humana ou 
animal, devem dispor de um Plano de Gerenciamento 
de Resíduos de Serviços de Saúde. 

(  ) No armazenamento temporário, o expurgo não pode 
ser compartilhado para os resíduos de serviços de 
saúde dos grupos A, E e D. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F, V, V, F  d)  V, V, F, F 
b) V, F, V, V  e)  F, F, V, F 
c) F, V, F, V 

 
47) Os estudos de equivalência farmacêutica são um 

conjunto de ensaios físico-químicos e, quando 
aplicáveis, microbiológicos e biológicos, que 
comprovam que dois medicamentos são equivalentes 
farmacêuticos. Analise as afirmativas abaixo. 
I. O estudo de equivalência farmacêutica deve ser 

realizado previamente ao estudo de biodisponibilidade 
relativa/bioequivalência, quando este for aplicável a 
forma farmacêutica, não sendo obrigatoriamente 
necessário empregar os mesmos lotes dos utilizados 
no estudo de equivalência farmacêutica.  

II. O estudo de equivalência farmacêutica pode ser 
realizado com medicamentos que se apresentem na 
forma de comprimido revestido/drágea, cujo 
medicamento de referência seja comprimido simples, 
desde que o revestimento não controle a liberação da 
substância ativa.  

III. Os medicamentos que passam pelo estudo devem 
cumprir em até 90% com os requisitos da monografia 
individual da Farmacopeia Brasileira ou com os de 
outros compêndios oficiais, normas ou regulamentos 
específicos aprovados/referendados pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária.  

IV. Aspecto, viscosidade, densidade, pH (potencial 
hidrogeniônico) e valor do peso ou do volume médio 
são considerados ensaios informativos para fins de 
equivalência farmacêutica.  

Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
c) Apenas a afirmativa II está correta 
d) Apenas as afirmativas III e IV está correta 
e) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 
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48) _____ é o método físico-químico pelo qual 
diferentes solutos são separados por uma 
dinâmica diferencial do processo migratório 
em um sistema contendo a presença de uma 
fase estacionária e uma fase móvel, das quais 
uma desloca-se continuamente em uma dada 
direção e no qual as substâncias exibem 
mobilidades distintas devido a diferenças de 
adsorção, partição, solubilidade, pressão de 
vapor, tamanho molecular ou densidade de 
carga iônica. Assinale a alternativa que 
completa corretamente a lacuna. 
a) Espectrofotometria 
b) Cromatografia 
c) Espectrometria de massas 
d) Absorbância 
e) Transmitância 

 
49) Existem reações que causam um efeito 

qualitativamente diferente e, em geral, nocivo 
do fármaco, às vezes, fatal. Para uma pequena 
proporção de indivíduos, sendo que fatores 
genéticos ou imunológicos podem ser 
responsáveis. Com base nesse assunto, 
analise as reações associadas aos exemplos 
nas afirmativas abaixo. 

 
I. Reações idiossincráticas, como por exemplo, 

o cloranfenicol que causa anemia aplástica 

em aproximadamente um paciente em 50.000 

(cinquenta mil). 

II. Reações adversas, como por exemplo as 

estatinas que podem causar mialgia e 

distúrbios gastrintestinais. 

III. Reações idiossincráticas, como por exemplo 

a hipertermia maligna, uma reação 

metabólica à fármacos, incluindo vários 

anestésicos inalatórios e fármacos 

antipsicóticos. 

IV. Efeito colateral, como por exemplo a 

toxicidade causada pelo paracetamol. 
 

Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas a afirmativa I está correta 
b) Apenas a afirmativa II está correta 
c) Apenas a afirmativa III está correta 
d) Apenas a afirmativa IV está correta 
e) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 

50) Fator de equivalência é o fator utilizado para 
calcular a massa de um sal, éster ou 
substância hidratada a ser pesada, quando a 
dose for expressa na forma livre (base), anidra, 
ou ainda em outro sal ou éster de referência. O 
fator de correção é o fator utilizado para 
corrigir a diluição de uma substância, o teor de 
princípio ativo, o teor elementar de um mineral 
ou a umidade. Analise as afirmativas abaixo e 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 

 
(  ) Sabendo que o peso molecular do sulfato de 

salbutamol é 576,71g (gramas) e o de 
salbutamol é de 239,31g (gramas) concluímos 
que o fator de equivalência será de 2,409. 

(  )  Sabendo que o equivalente-grama do sulfato 
de salbutamol é 288,35g (gramas)e o de 
salbutamol é de 239,31g (gramas) concluímos 
que o fator de equivalência será de 1,20. 

(  ) Para uma prescrição de betacaroteno 10mg 
(miligrama)/ cápsula, tendo disponível na 
farmácia uma matéria prima de betacaroteno 
11%, devemos considerar um fator de correção 
de 9,09. 

(  ) Para uma prescrição de magnésio 10mg 
(miligrama)/ cápsula, tendo disponível na 
farmácia magnésio aspartato cujo teor é de 
9,8%, cada cápsula deverá conter 102 mg 
(miligrama) deste aspartato magnésio para 
atender a prescrição. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, V, V 
b) F, V, F, F 
c) V, F, F, F 
d) F, V, V, V 
e) V, F, V, F 

 
51) Atualmente existem vários métodos contraceptivos 

disponíveis, dentre eles os métodos hormonais, 
sendo um deles o uso de contraceptivos orais 
combinados contendo um estrógeno sintético e um 
esteroide com atividade progestágena. 
Considerando as interações medicamentosas que 
podem ocorrer quando esses medicamentos são 
utilizados concomitantemente com outros 
medicamentos, assinale a alternativa incorreta. 
a) Antibióticos de amplo espectro podem causar 

uma diminuição da efetividade contraceptiva 
dos contraceptivos orais combinados 

b) Os contraceptivos orais combinados podem 
diminuir a meia vida de benzodiazepínicos que 
passam por metabolismo oxidativo hepático, 
por inibirem sua metabolização 

c) A rifampicina pode aumentar o metabolismo 
dos contraceptivos orais combinados, devido a 
indução enzimática 

d) Alguns fármacos antiepiléticos, como 
carbamazepina e a fenitoína, podem aumentar 
o metabolismo dos contraceptivos orais 
combinados 

e) O Hypericum perforatum, contem indutores 
enzimáticos e pode aumentar o metabolismo 
dos contraceptivos orais combinados 
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52) Considerando a Resolução nº 671, de 25 de julho de 
2019 do Conselho Federal de Farmácia, que 
regulamenta a atuação do farmacêutico na 
prestação de serviços e assessoramento técnico 
relacionados à informação sobre medicamentos e 
outros produtos para a saúde no Serviço de 
Informação sobre Medicamentos (SIM), Centro de 
Informação sobre Medicamentos (CIM) e Núcleo de 
Apoio e/ou Assessoramento Técnico (NAT), 
assinale a alternativa correta. 
a) Dentre as informações que devem ser 

disponibilizadas pelo SIM sobre medicamentos e 
plantas com finalidade terapêutica não se inclui a 
disponibilidade do produto no mercado 

b) A notificação de suspeitas de reações adversas, 
dentro do ambiente hospitalar, fica sob 
responsabilidade exclusiva do departamento 
responsável pela farmacovigilância 

c) A informação ativa é aquela oferecida mediante 
demanda de um solicitante, na forma de resposta, 
nota, laudo, parecer ou informe técnico, enquanto a 
informação passiva é aquela em que a iniciativa da 
comunicação é do farmacêutico que atua no CIM, 
SIM ou NAT, com o objetivo de suprir alguma 
necessidade dos usuários 

d) Duas das atribuições do farmacêutico na prestação 
serviços de informação sobre medicamentos e 
plantas com finalidade terapêutica é promover o seu 
uso seguro e racional , bem como, a educação em 
saúde voltada à saúde individual e coletiva 

e) O CIM se caracteriza por sua abrangência 
institucional (hospitais, secretarias de saúde, 
universidades, centros de informação toxicológica, 
comissões de farmácia e terapêutica, etc.), enquanto 
o SIM por abrangência nacional, estadual ou regional 

 
53) A curva ABC é um método de classificação de 

informações, para que se separem os itens de 
maior importância ou impacto, para se estabelecer 
formas de gestão apropriada à importância de cada 
medicamento em relação ao valor total dos 
estoques. Analise os dados abaixo.  

Medica-
mento 

Quantidade 
consumida 
no período 

Valor 
unitário 
(R$) 

Valor total 
(R$) 

Percentual 
(%) 

Percentual 
acumulado 
(%) 

1 250 120,00 30.000,00 55,7 55,7 
2 170 54,00 9.180,00 17,0 72,7 
3 342 26,80 9.165,60 17,0 89,7 
4 15 245,60 3.684,00 6,8 96,5 
5 25 54,00 1.350,00 2,5 99,0 
6 312 1,65 514,80 0,90 100,0 

Total   53.894,40 100  
 

Assinale a alternativa correta. 
a) Pertencem a classe A apenas os medicamentos 1, 

2 e 3 
b) Pertencem a classe A apenas os medicamentos 3 

e 4 
c) Pertencem a classe B apenas os medicamentos 4 

e 5 
d) Pertencem a classe C apenas os medicamentos 4, 

5 e 6 
e) Pertencem a classe A apenas os medicamentos 4, 

5 e 6 

54) A validação analítica é a avaliação sistemática de 
um método por meio de ensaios experimentais de 
modo a confirmar e fornecer evidências objetivas 
de que os requisitos específicos para seu uso 
pretendido são atendidos. Assinale a alternativa 
incorreta. 
a) Para a avaliação da precisão as amostras 

devem ser preparadas de maneira 
independente desde o início do procedimento 
descrito no método, sendo que no caso de 
amostras sólidas e semissólidas, podem ser 
utilizadas as soluções diluídas de uma mesma 
solução mãe 

b) Na validação de um método a precisão deve 
avaliar a proximidade entre os resultados 
obtidos por meio de ensaios com amostras 
preparadas conforme descrito no método 
analítico a ser validado 

c) A linearidade de um método deve ser 
demonstrada por meio da sua capacidade de 
obter respostas analíticas diretamente 
proporcionais à concentração de um analito em 
uma amostra 

d) Para a avaliação da linearidade as soluções 
utilizadas devem ser preparadas de maneira 
independente, podendo ser utilizadas soluções 
diluídas de uma mesma solução mãe da 
substância química de referência 

e) A validação deve demonstrar que o método 
analítico produz resultados confiáveis e é 
adequado à finalidade a que se destina, de 
forma documentada e mediante critérios 
objetivos 

 
55) Os anti-inflamatórios não esteroidais possuem 

como principais ações farmacológicas o efeito 
antipirético, analgésico e antiinflamtório. Por 
inibição da enzima ciclooxigenase (COX) que 
possui três isoformas: a COX-1, a COX-2 e a 
COX-3. Considerando, respectivamente, um 
fármaco muito ou altamente seletivo para a 
COX-1 e um muito ou altamente seletivo para 
COX-2, assinale a alternativa correta. 
a) Cetorolaco e etericoxibe 
b) Ibuprofeno e diclofenaco 
c) Celocoxibe e piroxicam 
d) Naproxeno e celocoxibe 
e) Ácido acetilsalicílico e valdecoxibe 

 
56) É constante o esforço para reduzir cada vez 

mais os riscos relacionados à transfusão de 
sangue, principalmente no que se refere à 
transmissão de doenças. Acerca das doenças 
que são impedimentos para a doação de 
sangue, assinale a alternativa incorreta. 
a) Diabetes 
b) Alcoolismo crônico 
c) Hanseníase 
d) Epilepsia 
e) Oxiuríase 
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57) Imunoensaio que tem como princípio a formação de 
redes de células ou partículas inertes, interligadas por 
pontes moleculares de anticorpos, que se combinam 
simultaneamente com dois determinantes antigénicos 
nas superfícies de células ou partículas adjacentes. 
Assinale a alternativa que apresenta corretamente a 
reação descrita no enunciado. 
a) Reação de Aglutinação 
b) Reação de Precipitação 
c) Reação de fixação do complemento 
d) Reação de imunofluorescência 
e) Reação imunoenzimática 
 

58) _____ é o processo fisiológico que tem como 
objetivo manter o sangue em estado fluido 
dentro dos vasos sanguíneos, sem que haja 
hemorragia ou trombose.  

 Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Hematologia 
b) Hemostasia 
c) Coagulação sanguínea 
d) Fibrinólise 
e) Trombocitopenia 
 

59) O gênero Mycobacterium é constituído por 
espécies do complexo M. tuberculosis, M. 
leprae e outras denominadas micobactérias 
não causadoras de tuberculose. A 
baciloscopia (exame direto para pesquisa de 
Bacilo Álcool Ácido Resistente – BAAR) é o 
exame básico para o diagnóstico da 
tuberculose, especialmente para a forma 
pulmonar. Assinale a alternativa incorreta. 
a) A cultura é um método mais sensível que a 

baciloscopia e deve ser realizada em casos de 
pacientes sintomáticos respiratórios com 
suspeita de tuberculose e baciloscopia 
repetidamente negativa 

b) Amostras de escarro para baciloscopia devem 
ser mantidas em geladeira até terem sido 
examinadas por algum método de coloração 

c) Para todas as amostras clínicas extrapulmonares 
deve ser feita a baciloscopia para pesquisa de 
BAAR (exceto sangue e medula óssea), sendo 
obrigatória a realização da cultura 

d) Na coloração de Ziehl-Neelseen, o resultado 
positivo é indicado por bacilos corados em azul, 
sendo que outras bactérias e células se coram 
em vermelho 

e) Fucsina 0,3%, ácido clorídrico concentrado, 
etanol 95% e azul de Metileno 0,3% são 
reagentes envolvidos no método de coloração 
de Ziehl-Neelsen 

 
60) A esquizofrenia é uma das formas mais 

importantes de doença psiquiátrica porque afeta 
pessoas jovens, é frequentemente crônica e, em 
geral, altamente incapacitante. Considerando 
fármacos utilizados no tratamento da 
esquizofrenia, assinale a alternativa incorreta. 
a) Clozapina 
b) Risperidona 
c) Dopamina 
d) Aripiprazol 
e) Quetiapina 


