
concurso público

003. Prova objetiva

agente de apoio à saúde – farmácia
(cód. 003)

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.
�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.
�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.
�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.
�	Deverão	permanecer	em	cada	uma	das	salas	de	prova	os	3	últimos	candidatos,	até	que	o	último	deles	entregue	sua	
prova,	assinando	termo	respectivo.

�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

no 04/2019 15.09.2019 | tarde Pcam1801

Nome	do	candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorg
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conHecimentos gerais

Língua Portuguesa

Considere os quadrinhos para responder às questões de 
números 01 a 03.

(Mort Walker. Recruta Zero. O Estado de S. Paulo. 28.06.2019.  
https://cultura.estadao.com.br)

01. Da leitura do 1o quadrinho, entende-se que Dona Tetê 
interpreta a fala do General Dureza como sendo

(A) populista.

(B) machista.

(C) progressista.

(D) elitista.

(E) conformista.

02. Na fala do General Dureza no 2o quadrinho, o vocábulo 
então exprime ideia de

(A) causa.

(B) concessão.

(C) conformidade.

(D) conclusão.

(E) finalidade.

03. As formas do verbo achar na fala de Dona Tetê no  
1o quadrinho (acha) e na fala do General Dureza no 2o qua-
drinho (acho) veiculam, respectivamente, sentidos de

(A) dúvida e aprovação.

(B) certeza e reprovação.

(C) julgamento e decisão.

(D) constatação e recomendação.

(E) vontade e avaliação.

Leia o texto para responder às questões de números 04 a 09.

Emojis estão confundindo juízes sobre intenções  
dos réus nos EUA

Enviar um emoji de faca ou arma constitui ameaça?  
E corações e rostinhos se beijando significam assédio?  
Mais emoticons* estão aparecendo em processos judiciais e, 
embora o contexto em que foram utilizados diga muito sobre 
as intenções (e atos) de quem está por trás das mensagens, 
a justiça está penando para lidar com a nova forma de  
comunicação.

Em uma reportagem sobre o assunto, a CNN revelou que 
juízes dos Estados Unidos têm se confundido com a utiliza-
ção dos símbolos. O número de casos com mensagens de 
texto contendo emojis foi de 33 em 2017 para 53 em 2018, e 
quase 50 casos apenas no primeiro semestre de 2019.

Como conta Eric Goldman, professor de Direito na Uni-
versidade de Santa Clara, na Califórnia, não há diretrizes  
judiciais sobre como abordar o tópico. Às vezes, um juiz pode 
descrever o emoji em questão para os jurados, em vez de 
permitir que eles o vejam e interpretem por si mesmos, ou até 
omiti-los de todas as evidências.

Outra questão relevante é que, embora emojis sejam 
comumente usados para trazer leveza às conversas (e os 
tribunais reconheçam o humor das “carinhas”), não é novi-
dade para juízes que acusados tentem disfarçar ameaças 
dizendo que “estavam apenas brincando”. Por isso, a justiça 
está se tornando cada vez mais cética sobre essa defesa em 
casos criminais, já que o destinatário não tem como saber 
precisamente se o emoticon foi enviado com o intuito de ser 
engraçado.

“Há muita coisa que poderia se perder na tradução.  
Foi uma piada? Ou era sério? Ou a pessoa estava apenas 
usando o emoji para se proteger, para depois argumentar que 
não era sério?”, questionou Karen S. Elliott, advogada que já 
trabalhou em casos do tipo. Para a profissional é essencial 
desenvolver estudos sobre o assunto e exigir que advoga-
dos, juízes e juris obtenham a representação exata do que 
foi enviado e recebido em mensagens trocadas: “As palavras 
podem não descrever adequadamente o significado preciso 
dos emojis”.

(Galileu. 12.07.2019. https://revistagalileu.globo.com. Adaptado)

*  Emojis e emoticons são imagens usadas na comunicação em redes 
sociais e mensagens instantâneas para expressar emoção, atitude ou 
estado de espírito.
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07. Os trechos do texto cujas mensagens se equivalem no 
contexto estão separados por barras em:

(A) ... a CNN revelou que juízes dos Estados Unidos têm se 
confundido com a utilização dos símbolos. // O número 
de casos com mensagens de texto contendo emojis foi 
de 33 em 2017 para 53 em 2018... (2o parágrafo)

(B) Há muita coisa que poderia se perder na tradução. // 
As palavras podem não descrever adequadamente o 
significado preciso dos emojis... (5o parágrafo)

(C) Mais emoticons estão aparecendo em processos  
judiciais... // ... o contexto em que foram utilizados 
diga muito sobre as intenções (e atos) de quem está 
por trás das mensagens... (1o parágrafo)

(D) ... um juiz pode descrever o emoji em questão para 
os jurados... // ... permitir que eles o vejam e interpre-
tem por si mesmos... (3o parágrafo)

(E) ... emojis sejam comumente usados   para trazer leveza 
às conversas // não é novidade para juízes que acu-
sados tentem disfarçar ameaças... (4o parágrafo)

08. Está correto, conforme a norma-padrão da língua, o  
seguinte trecho do texto, ao qual foi acrescida uma  
vírgula:

(A) Ou a pessoa estava apenas, usando o emoji para se 
proteger... (5o parágrafo)

(B) ... a CNN revelou que juízes dos Estados Unidos, 
têm se confundido com a utilização dos símbolos.  
(2o parágrafo)

(C) ... não é novidade para juízes que acusados tentem 
disfarçar ameaças dizendo, que “estavam apenas 
brincando”. (4o parágrafo)

(D) Para a profissional, é essencial desenvolver estudos 
sobre o assunto... (5o parágrafo)

(E) ... a justiça está penando para lidar, com a nova  
forma de comunicação. (1o parágrafo)

04. O assunto central do texto diz respeito à

(A) maneira como o uso excessivo de emojis prejudica o 
diálogo nas redes sociais.

(B) estratégia de criminosos que usam emojis para ocul-
tar sua identidade na internet.

(C) recorrência da presença de emojis em textos troca-
dos entre juízes nos EUA.

(D) dificuldade de juízes estadunidenses em lidar com 
emojis em processos judiciais.

(E) frequência com que as pessoas se comunicam por 
emojis na rotina do trabalho.

05. Uma leitura adequada do texto permite concluir que os 
emojis

(A) estão inviabilizando o diálogo por mensagens instan-
tâneas.

(B) possuem uma significação sem paralelo com a lin-
guagem verbal.

(C) tendem a desmascarar intenções criminosas em 
mensagens.

(D) são um código muito novo, que não deve adentrar 
os tribunais.

(E) têm demandado uma atenção crescente da justiça 
dos EUA.

06. Os vocábulos cética e intuito, em destaque no 4o pará-
grafo, estão empregados, respectivamente, com os sen-
tidos de

(A) especializada e intento.

(B) falível e cuidado.

(C) desafiada e acaso.

(D) inconformada e despeito.

(E) desconfiada e propósito.
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MateMática e raciocínio Lógico

11. Pedro ganhou uma certa quantia de sua mãe. Ele gastou 
20% dessa quantia em roupas e R$ 300,00 em jogos, 
de maneira que sobrou R$ 182,00. A quantia gasta em 
roupas foi

(A) R$ 110,00.

(B) R$ 100,50.

(C) R$ 120,50.

(D) R$ 130,00.

(E) R$ 140,50.

12. No sábado, em um armazém, estavam guardadas 
8 caixas de madeira para cada 11 caixas plásticas. 
No domingo, foram guardadas, nesse armazém, mais 
71 caixas plásticas e mais N caixas de madeira, e a 
razão entre o número de caixas de madeira e o núme-
ro de caixas plásticas passou a ser de 13 para 14. Se, 
no domingo, o total de caixas (de madeira e plásticas) 
no armazém era igual a 2 322, então o valor de N é

(A) 234.

(B) 252.

(C) 294.

(D) 270.

(E) 212.

13. Paulo vendeu dois terços de suas revistas, deu 39 revis-
tas para cada um de seus 8 sobrinhos e, ainda, ficou com 
um número de revistas igual a um doze avos do que ele 
tinha inicialmente, ou seja, ainda ficou com um número 
de revistas igual a

(A) 104.

(B) 143.

(C) 182.

(D) 221.

(E) 260.

09. Assinale a alternativa em que o trecho do texto está  
reescrito em conformidade com a norma-padrão da lín-
gua, com a expressão destacada em negrito flexionada 
no plural.

(A) Enviar um emoji de faca ou arma constitui ameaça? 
(1o parágrafo)
Enviar uns emojis de faca ou arma constituem  
ameaça?

(B) ... embora o contexto em que foram utilizados diga 
muito sobre as intenções... (1o parágrafo)
... embora os contextos em que foram utilizados  
digam muito sobre as intenções...

(C) ... a justiça está penando para lidar com a nova  
forma de comunicação. (1o parágrafo)
... as justiças está penando para lidarem com a n ova 
forma de comunicação.

(D) Há muita coisa que poderia se perder na tradução. 
(5o parágrafo)
Há muita coisa que poderia se perderem nas tradu-
ções.

(E) ... a pessoa estava apenas usando o emoji para se 
proteger... (5o parágrafo) 
... a pessoa estava apenas usando os emojis para se 
protegerem...

10. Leia o texto:

Puxa-puxa

O que há de errado nas novelas de TV é que os amores, 
os ciúmes, os ódios, os sentimentos são muito compridos... 
esticados que nem puxa-puxa*... quando na vida real não há 
tempo para isso — mas é por isso mesmo que os espectado-
res as adoram.

(Mario Quintana. A vaca e o hipogrifo.  
Rio de Janeiro, Objetiva, 2012, p. 235)

* Doce ou bala com consistência grudenta, elástica.

De acordo com o texto, os espectadores adoram as  
novelas porque elas

(A) criam universos implausíveis, com sentimentos 
alheios à experiência humana e, portanto, não reco-
nhecíveis.

(B) conferem maior intensidade aos sentimentos da vida 
real, tornando-os mais autênticos e duradouros.

(C) dão às pessoas a oportunidade de ver representa-
dos seus sentimentos de maneira objetiva e racional.

(D) permitem provar, ainda que na fantasia, experiências 
de um modo que não seria possível na vida real.

(E) constituem narrativas em que os sentimentos nobres 
ganham relevo sobre os moralmente condenáveis.
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r a s c u n H o14. Um octógono pode ser dividido em 3 quadrados, Q1, Q2 e 
Q3, de áreas 121 cm2, 25 cm2 e 9 cm2, respectivamente, 
conforme mostra a figura.

(figura fora de escala)

O perímetro desse octógono, em cm, é

(A) 56.

(B) 72.

(C) 66.

(D) 76.

(E) 60.

15. Em uma ilha, ou os nativos pertencem à tribo dos men-
tirosos (sempre mentem) ou pertencem à tribo dos ho-
nestos (sempre dizem a verdade). Caminhando pela ilha, 
encontrei 5 nativos e soube por uma pessoa da tribo dos 
honestos que seus nomes eram Akin, Babu, Garai, Kumi 
e Simba. Eles se apresentaram da seguinte maneira:

Akin: bem-vindo, Kumi e Simba são da minha tribo.
Babu: bem-vindo, amanhã é feriado.
Garai: bem-vindo, Akin é da minha tribo.
Kumi: bem-vindo, não temos feriados nessa ilha.
Simba: bem-vindo, Garai é mentiroso.

Entre esses cinco nativos, dois são mentirosos e seus 
nomes são:

(A) Babu e Garai.

(B) Akin e Simba.

(C) Akin e Babu.

(D) Akin e Kumi.

(E) Babu e Kumi.
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19. Quando o Manual de Ética da Prefeitura Municipal de 
Campinas expõe que há certos aspectos no serviço pú-
blico que não se medem pelo simples cumprimento exte-
rior das normas, mas pela qualidade com que as regras 
são observadas, está se referindo ao Código de Conduta

(A) Imperativo.

(B) Deliberativo.

(C) Deontológico.

(D) Meritório.

(E) Constitutivo.

20. O assédio moral praticado entre colegas de serviço de 
mesmo nível hierárquico, de acordo com o Manual de Ética 
da Prefeitura Municipal de Campinas, é considerado

(A) lateral.

(B) ascendente.

(C) vertical.

(D) descendente.

(E) horizontal.

conHecimentos esPecÍficos

21. O princípio do SUS que visa garantir que o sistema de 
saúde esteja preparado para ouvir o usuário, entendê-lo 
inserido em seu contexto social e, a partir daí, atender às 
suas demandas e necessidades, é o princípio de

(A) universalidade.

(B) igualdade.

(C) integralidade.

(D) participação da comunidade.

(E) descentralização.

22. Assinale a alternativa correta sobre a política nacional de 
humanização do SUS (PNH).

(A) A humanização é a valorização dos usuários, tra-
balhadores e gestores no processo de produção de 
saúde.

(B) Aplica-se às práticas de atenção à saúde do SUS, 
mas não tem relação com a gestão da saúde pública.

(C) Foi criada uma secretaria de humanização do SUS, 
vinculada ao Ministério da Saúde e que tem suas se-
des nas principais capitais dos Estados.

(D) Tem como uma das formas da inovação na saúde o 
fomento à heteronomia dos sujeitos e dos coletivos.

(E) Um dos princípios do humanizaSUS é a longitudi-
nalidade, de modo que a PNH se faça presente em 
todos os programas do SUS.

LegisLação

16. Dentre os princípios da seguridade social disciplinados 
na Constituição Federal, encontra-se o princípio

(A) do caráter democrático e descentralizado, mediante 
gestão dúplice nos órgãos colegiados.

(B) da seletividade e distributividade na prestação dos 
benefícios e serviços.

(C) da proporcionalidade do valor dos benefícios.

(D) da individualização da cobertura e do atendimento.

(E) da diversidade na forma de participação no custeio.

17. João, servidor público municipal, habitualmente compa-
rece ao trabalho embriagado. Nesse caso, e conforme 
determina a Lei Municipal no 1.399/55, João poderá so-
frer a penalidade de

(A) multa em valor a ser determinado em lei.

(B) suspensão de até 60 (sessenta) dias.

(C) advertência verbal.

(D) demissão, a ser aplicada pelo Prefeito.

(E) repreensão por escrito.

18. De acordo com o Decreto Municipal no 15.514/2006, pla-
nejar e incentivar a melhoria da qualidade de trabalho e 
dos serviços desenvolvidos na unidade, tendo em vista 
as necessidades dos usuários, entre outros, é um dos 
objetivos específicos

(A) da Comissão Temporária de Avaliação Probatória.

(B) do programa de avaliação probatória da Prefeitura 
Municipal de Campinas, gerido por instituição inde-
pendente.

(C) da avaliação probatória, realizada por meio de ins-
trumento elaborado pela Secretaria Municipal de Re-
cursos Humanos.

(D) da avaliação probatória, realizada pelo superior ime-
diato do servidor estagiário.

(E) da capacitação dos responsáveis técnicos e admi-
nistrativos no trabalho de avaliação probatória.
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23. O programa de saúde da família

(A) está no segundo nível de atenção do SUS, juntamen-
te com o atendimento ambulatorial especializado.

(B) acompanha um número definido de famílias localiza-
das em uma área geográfica delimitada, com ações 
de promoção, prevenção, recuperação da saúde.

(C) ocupa-se, preferencialmente, de agravos à saúde 
que não podem ser tratados nas unidades básicas.

(D) é executado pelas equipes de saúde da família, com-
postas prioritariamente por agentes comunitários de 
saúde.

(E) é composto pelo núcleo de apoio à saúde da família, 
responsável exclusivo por realizar as visitas domici-
liares.

24. Na elaboração de uma relação municipal de medicamen-
tos, cabe à comissão de farmácia e terapêutica realizar 
a seleção dos medicamentos que serão incluídos nessa 
relação. Nesse processo, quando os critérios de eficácia 
e segurança forem semelhantes, deve-se dar preferência 
àqueles

(A) que usem a denominação comum internacional.

(B) que tenham associações fixas.

(C) que usem denominação fantasia ou nome de marca.

(D) cujas formas farmacêuticas permitam fracionamento 
e melhor adequação de doses.

(E) que sejam de uso restrito para emergências.

25. Ao receber na farmácia da UBS um lote de um determi-
nado medicamento, contendo a seguinte inscrição: “con-
servar em local fresco”, o profissional farmacêutico sabe 
que esse medicamento deverá ser armazenado a uma 
temperatura de

(A) – 20 a 0 ºC.

(B) 8 a 15 ºC.

(C) 2 a 8 ºC.

(D) até 8 ºC.

(E) 15 a 30 ºC.

26. As condições de armazenamento dos medicamentos e 
insumos são muitos importantes para a preservação de 
suas características e estabilidade. A fotólise é uma rea-
ção de oxidação ou de hidrólise que pode ser catalisada 
pela presença de

(A) luz.

(B) água.

(C) gás carbônico.

(D) monóxido de carbono.

(E) raios X.

27. O armazenamento de medicamentos compreende uma 
série de procedimentos, dentro dos quais o recebimento 
e a conferência devem ser rotineiros e documentados.

Assinale a alternativa que corresponde a uma especifi-
cação administrativa que deve ser conferida no ato do 
recebimento dos medicamentos.

(A) Quantidade recebida em relação à quantidade pedida.

(B) Número de registro sanitário.

(C) Laudo do controle de qualidade.

(D) Nome do responsável técnico na embalagem.

(E) Número do lote.

28. Muitas substâncias produtoras de dependência, incluindo 
opioides, nicotina, anfetamina, etanol e cocaína ativam a 
via de recompensa no SNC. Essa via tem como principal 
neurotransmissor a

(A) epinefrina.

(B) serotonina.

(C) norepinefrina.

(D) glicina.

(E) dopamina.
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Os dados a seguir (hipotéticos) são do consumo mensal de 
amoxicilina 500 mg, caixas com 21 comprimidos, em uma 
unidade de saúde, nos meses de janeiro a julho de 2019, e 
devem ser usados para responder às questões de números 
32 a 34.

Mês Quantidade
Janeiro 100
Fevereiro 125
Março 115
Abril 110
Maio 150
Junho 200
Julho 250

32. Considerando que o tempo de ressuprimento para amo-
xicilina 500 mg, caixas com 21 comprimidos, é de 1 mês, 
o estoque mínimo deve ser

(A) 100.

(B) 175.

(C) 125.

(D) 200.

(E) 150.

33. O ponto de requisição ou de pedido para esse mesmo 
medicamento, considerando o mesmo tempo de ressu-
primento, é

(A) 400.

(B) 200.

(C) 500.

(D) 300.

(E) 600.

34. Considerando que o tempo médio entre dois pedidos é 
de 1 mês, o estoque máximo deve ser

(A) 200.

(B) 250.

(C) 300.

(D) 350.

(E) 400.

29. A condição que se caracteriza pela síndrome da retira-
da, em que ao cessar a administração de uma droga ou 
se administrar um antagonista, o indivíduo vivencia os 
efeitos fisiológicos adversos ao longo de um período que 
varia entre dias e semanas e as respostas são caracterís-
ticas para cada tipo de droga, é denominada

(A) dependência psicológica.

(B) uso recreativo.

(C) dependência física.

(D) recompensa.

(E) tolerância.

30. A dor crônica têm sido um dos fatores que leva muitos pa-
cientes ao abuso e dependência de medicamentos à base 
de morfina e seus derivados. A morfina é uma substância 
opioide, que, de acordo com a Portaria no 344/1998, está 
na lista das substâncias

(A) psicotrópicas antidepressivas.

(B) entorpecentes.

(C) psicotrópicas anorexígenas.

(D) psicotrópicas.

(E) retinoicas de uso sistêmico.

31. Um paciente vai à farmácia com a seguinte prescrição:

Undecilato de testosterona 250 mg/mL
Aplicar 1 ampola IM.

Assinale a alternativa correta, de acordo com a prescri-
ção e com a Portaria no 344/1998.

(A) O medicamento somente poderá ser vendido e 
administrado ao paciente, se estiver acompanhado 
de notificação de receita de cor azul.

(B) A receita de controle especial do medicamento é vá-
lida por 60 dias e podem ser vendidas até 6 ampolas 
do medicamento (uma por mês).

(C) O medicamento somente poderá ser vendido e 
administrado ao paciente, se estiver acompanhado 
de notificação de receita de cor amarela.

(D) A receita somente será válida e o medicamento po-
derá ser administrado no mesmo estado de emissão.

(E) A receita de controle especial do medicamento é 
válida por 30 dias, mas como o médico prescreveu 
uma ampola, só pode ser vendida uma ampola.
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38. O principal fator que determina a taxa de difusão passiva 
de um fármaco através das membranas celulares é

(A) o grau de ligação a proteínas plasmáticas.

(B) o peso molecular.

(C) a lipossolubilidade.

(D) o pH.

(E) a presença de transportadores.

39. Os principais efeitos adversos da cocaína são:

(A) hipotensão, excitação e sonolência.

(B) bradicardia, hipertensão e depressão.

(C) bulimia, arritmias e dependência.

(D) depressão, impotência, dependência.

(E) excitação, hipertensão e convulsões.

40. Os principais fármacos usados nas infestações por 
Ascaris lumbricoides são

(A) praziquantel, ivermectina, tiabendazol.

(B) metronidazol, cloroquina, pirimetamina.

(C) piretrina, tiabendazol, piperazina.

(D) levamizol, mebendazol, piperazina.

(E) metronidazol, praziquantel, tiabendazol.

41. O zolpidem pertence à lista de medicamentos B1 da 
Portaria no 344/1998 e, como regra geral, deveria ser 
prescrito através de receita médica acompanhada de 
Notificação de Receita B. O adendo da lista B1, porém, 
estabelece que medicamentos contendo zolpidem em 
quantidade de até 10 mg por unidade posológica devem 
ser prescritos em

(A) receita de controle especial em duas vias.

(B) receita normal, em uma única via.

(C) notificação de receita B, em uma única via.

(D) notificação de receita C.

(E) receita normal, em duas vias.

35. A forma farmacêutica sólida, contendo uma dose única 
de um ou mais princípios ativos, com ou sem excipien-
tes, obtida pela compressão de volumes uniformes de 
partículas, que pode ser de uma ampla variedade de ta-
manhos, formatos, apresentar marcações na superfície e 
ser revestida ou não, é denominada

(A) comprimido.

(B) cápsula.

(C) cápsula dura.

(D) comprimido de liberação lenta.

(E) comprimido de ação prolongada.

36. A edição atual da RENAME está dividida em quatro 
seções: A, B, C e D. Na seção A,

(A) os itens estão apresentados de acordo com o Sis-
tema de Classificação Anatômica, organizados de 
acordo com o Grupo Principal Anatômico.

(B) há cinco anexos: RENAME do Componente Básico; 
RENAME do Componente Estratégico; RENAME do 
Componente Especializado; Relação Nacional de 
Insumos; RENAME de Uso Hospitalar.

(C) os itens estão apresentados de acordo com o Siste-
ma de Classificação Terapêutica Química recomen-
dado pela OMS.

(D) os itens são apresentados em ordem alfabética, 
com descrição do componente de financiamento da 
assistência farmacêutica ao qual pertencem e seus 
respectivos códigos ATC.

(E) estão apresentadas as modificações da lista em re-
lação à edição anterior, organizadas de acordo com 
as inclusões, exclusões e alterações, bem como as 
recomendações de não inclusão de medicamentos.

37. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase 
a seguir.

“O Componente Básico da Assistência Farmacêutica 
(CBAF) é constituído por uma relação de medicamentos 
e uma de insumos farmacêuticos voltados       ”

(A) aos principais agravos e programas de saúde da 
Atenção Básica.

(B) para controle de doenças e agravos específicos com 
potencial impacto endêmico.

(C) para algumas situações clínicas, principalmente, 
agravos crônicos, com custos de tratamento mais 
elevados ou de maior complexidade.

(D) para controle de epidemias.

(E) para controle de doenças e agravos específicos re-
lacionadas a situações de vulnerabilidade social e 
pobreza.
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46. Observe a figura a seguir.

A posição correta para a administração de medicamento 
por via subcutânea é a posição

(A) A ou B.

(B) A.

(C) B.

(D) C.

(E) D.

47. Um paciente fez uso de cloridrato de tramadol para dor 
lombar e relatou que, após o uso, ocorreu um prurido in-
tenso. É correto afirmar que ocorreu um

(A) evento adverso sério.

(B) efeito colateral.

(C) evento adverso grave.

(D) evento clinicamente importante.

(E) evento clinicamente significativo.

48. Assinale a alternativa correta em relação à conservação 
e acondicionamento dos medicamentos.

(A) Para facilitar a limpeza e a circulação de pessoas, 
os medicamentos devem ser estocados à distância 
mínima de 3 m das paredes.

(B) Câmara fria é o equipamento que permite temperatu-
ras entre 2 ºC e 8 ºC.

(C) Durante o processo de estocagem, o manuseio de 
medicamentos imunobiológicos deve ter prioridade 
em relação aos demais, bem como sua liberação 
para entrega.

(D) As medições de temperatura em freezers e geladei-
ras devem ser efetuadas a cada 2h e registradas 
pelo responsável pelo almoxarifado.

(E) Medicamentos termolábeis devem ser corretamente 
estocados antes de ser oficialmente recebidos a fim 
de evitar perda de qualidade.

42. Medicamentos antiparkinsonianos e anticonvulsivantes 
podem ser prescritos em quantidades suficientes para 
tratamento até

(A) dois meses.

(B) seis meses.

(C) três meses.

(D) quatro meses.

(E) doze meses.

43. Nos casos em que não for possível, por questões da dis-
ponibilidade de apresentações ou de quantidade em es-
toque na farmácia, a dispensação da quantidade exata 
de medicamento antimicrobiano prescrito para o paciente 
em um mesmo receituário, o farmacêutico

(A) não deve dispensar o medicamento.

(B) deve dispensar a quantidade superior mais próxima 
à quantidade prescrita.

(C) pode sugerir outro antibiótico da mesma classe tera-
pêutica e que a farmácia tenha em quantidade sufi-
ciente.

(D) deve se comunicar com o prescritor, sugerindo a 
alteração do medicamento.

(E) deve dispensar a quantidade inferior mais próxima à 
quantidade prescrita.

44. Para os antimicrobianos, em situações de tratamento 
prolongado, a quantidade limite máxima para dispensa-
ção, em dias de uso, é de

(A) 7.

(B) 15.

(C) 90.

(D) 30.

(E) 60.

45. Os antibióticos β-lactâmicos podem ser classificados por 
diferentes critérios. Assinale a alternativa correta em re-
lação às diferentes classes dessas drogas.

(A) Monobactâmicos são ativos sobre bactérias anaeró-
bias Gram-positivas.

(B) Penicilinas de amplo espectro podem ser usadas 
nas infecções causadas por micobactérias.

(C) Carbapenens são muito utilizados nas infecções 
causadas por clamídia.

(D) Penicilinas de espectro estendido são as drogas de 
escolha no tratamento das infecções urinárias.

(E) Cefalosporinas podem ser subdivididas em gera-
ções, de acordo com seu espectro de ação.
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49. Assinale a alternativa com as atribuições que fazem parte 
do campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).

(A) A participação no controle e na fiscalização da produ-
ção, transporte, guarda e utilização de substâncias e 
produtos psicoativos, tóxicos e radioativos e a orde-
nação da formação de recursos humanos nas áreas 
da saúde, da educação e da ciência e tecnologia.

(B) O controle e a fiscalização de serviços, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde humana e 
animal e a execução de ações de vigilância epide-
miológica e sanitária.

(C) A formulação da política de medicamentos, equipa-
mentos, imunobiológicos e outros insumos de inte-
resse para a saúde e a participação na sua produção 
e a vigilância nutricional e controle de composições 
dos alimentos industrializados.

(D) A execução de ações de assistência terapêutica 
integral, inclusive a farmacêutica e a fiscalização 
e a inspeção de alimentos, água e bebidas para 
consumo humano.

(E) A execução de ações de vigilância epidemioló-
gica e sanitária e das ações na proteção do meio 
a mbiente, dele excluído o do trabalho e a vigilância 
nutricional e controle de composições dos alimen-
tos industrializados.

50. O Conselho de Saúde e a Conferência de Saúde repre-
sentam diretamente formas de concretização

(A) da participação da comunidade na gestão do SUS.

(B) do direito à informação, às pessoas assistidas, desde 
que maiores de idade, sobre sua saúde.

(C) de descentralização político-administrativa, com dire-
ções múltiplas em cada esfera de governo.

(D) da integralidade de assistência, com a disseminação 
de equipamentos hospitalares.

(E) da ênfase na descentralização dos serviços para os 
municípios sob direção da esfera federal.




