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Código da Prova  

M03 X 
Verifique se o Código da Prova é o mesmo 
do seu cartão de respostas. 

Duração da prova: 4 horas MANHÃ 
 

 

 

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, 

A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO: 

”A persistência é o caminho do êxito.” (Charles Chaplin) 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de 

resposta – A, B, C, D e E.  

 

Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas. 

 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 
Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. 
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição. 
 
Por motivo de segurança: 
 

 O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova. 
 

 Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões. 
 

 O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. 
  

 Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 
banheiros e/ou bebedouros. 

 
Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus 
pertences. 
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.  
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 
 

BOA PROVA! 

PROCESSO SELETIVO
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LÍNGUA PORTUGUESA  

Texto 1  

A urgência da responsabilidade afetiva em tempos digitais 

 

Desenvolver empatia com os sentimentos nossos e dos 
outros é imprescindível 

Há uma piadinha sendo compartilhada na internet que 
resume bem o conceito de empatia e reciprocidade no 
relacionamento. “Essa boquinha aí só beija ou também 
tem responsabilidade afetiva, deixa tudo claro desde o 
início e não dá corda só para alimentar o ego?”, diz o 
meme, que mostra como esse termo vem se 
popularizando. Ele é recorrente também em textos e 
vídeos e está relacionado ao modo como nossas palavras, 
ações e omissões afetam as pessoas. 

Ter responsabilidade afetiva é ser sincero sobre o que você 
sente pela pessoa com quem está se relacionando e o que 
espera dessa troca. Trata-se daquela velha máxima do 
clássico O Pequeno Príncipe, do francês Antoine de Saint-
Exupéry, em que a raposa diz ao personagem-título: “És 
responsável por aquilo que cativas”. Trazendo o que foi 
escrito pelo autor lá em 1945 para os dias de hoje, seria 
como contar para a pessoa que você conheceu em um 
aplicativo de relacionamento, por exemplo, que está à 
procura de relações casuais. Ou não fazer promessas 
(como viagens, encontros, conhecer a família) que sabe 
que não vão acontecer. 

“Essa é uma situação de colapso da responsabilidade 
afetiva, a de se colocar em um número maior de relações 
do que você pode conduzir. Inevitavelmente, alguém vai se 
machucar nessa história”, afirma Christian Dunker, autor 
do livro A Reinvenção da Intimidade: Políticas do 
Sofrimento Cotidiano (Ubu Editora). Se alguém está saindo 
com duas (ou mais) pessoas ao mesmo tempo, existe a 
chance de desenvolver um sentimento mais profundo, 
uma intimidade maior, por alguém. Por esse motivo, todos 
os envolvidos em uma relação precisam estar cientes dos 
riscos para escolher se querem corrê-los ou não.  

 
(Fonte:https://claudia.abril.com.br/sua-vida/a-urgencia-de-
responsabilidade-afetiva-em-tempos-digitais/, acesso em janeiro de 2020, 
por Bárbara dos Anjos Lima e Fernanda Colavitti) 

 

 

Questão 1 

No trecho destacado da fala de Christian Dunker “... 
Inevitavelmente, alguém vai se machucar nessa história”, 
expressa-se uso de linguagem em sentido: 

 

(A) real. 

(B) denotativo. 

(C) real e conotativo.  

(D) figurativo.  

(E) formal. 

 

Questão 2 

Segundo o texto, a comparação com o clássico O pequeno 
príncipe se refere a: 

 

(A) fazer com o outro o que quiser porque os adultos têm 
maturidade para lidar com frustrações. 

(B) conhecer pessoas em aplicativos era previsto por 
metáforas do livro.  

(C) ser honesto a respeito dos sentimentos acerca das 
pessoas com as quais se estabelece relacionamento. 

(D) machucar o outro é um resultado natural nos 
relacionamentos sexoafetivos.  

(E) escolher correr risco é uma meta transmitida do livro 
para o aplicativo.  

 

Questão 3 

Leia atentamente o trecho a seguir: “esse termo vem se 
popularizando. Ele é recorrente também em textos e 
vídeos e está relacionado ao modo como nossas palavras, 
ações e omissões afetam as pessoas.” e assinale a 
alternativa que apresente substituta para o vocábulo 
destacado sem prejudicar o entendimento do texto:  

 

(A) habitual. 

(B) inusual. 

(C) esporádico.  

(D) parco. 

(E) excepcional. 

 

Questão 4 

A forma destacada em: “Há uma piadinha sendo 
compartilhada na internet que resume bem o conceito de 
empatia e reciprocidade no relacionamento.” classifica-se 
morfologicamente como: 

 

(A) um verbo com valor negativo, depreciativo.  

(B) um substantivo com valor aumentativo. 

(C) um substantivo com valor diminutivo indicando 
afetividade.  

(D) uma conjunção com semântica de deboche, sarcasmo e 
ironia.  

(E) um advérbio expressando circunstância de dúvida, 
incerteza, hipótese. 
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Questão 5 

Assinale a alternativa que represente utilização do verbo 
haver em norma-padrão sobre teoria de concordância 
verbal:  

 

(A) Haviam promessas que não foram cumpridas.  

(B) Devem haver o compromisso de fidelidade e de 
lealdade um para com o outro no par.  

(C) Hás tristezas a superar após o término.  

(D) Deve haver concessões entre os participantes de uma 
relação  

(E) Houveram sentimentos complexos e ambíguos entre os 
casais.  

 

Questão 6 

 

Texto 2  

 

 
(Fonte: https://br.pinterest.com/pin/804525920905262076/?lp=true, 
acesso em fevereiro de 2020.)

 

 

Nos textos em quadrinhos, as imagens têm grande 
importância para indicar ao leitor entendimentos 
associados ao texto verbal. Dessa maneira, a repetição das 
imagens de uma dos personagens com a mesma expresão 
representa: 

 

(A) alternar entre personalidades feliz e triste como 
qualquer pessoa normal. 

(B) a constância necessária em ações de cuidado consigo a 
cada dia.  

(C) substituir imediatamente o pessimismo para resultado 
simultâneo de melhora da autoestima.  

(D) percepção de piora de comportamento 
gradativamente.  

(E) transformação em um objeto por castigo mágico.  

 

Questão 7 

No fragmento: “Pode tentar, mas acho meio difícil”, o 
conectivo destacado expressa valor semântico de:  

 

(A) concessão. 

(B) adição. 

(C) conclusão. 

(D) proporção. 

(E) oposição. 

 

Questão 8 

“Só precisa de cuidado e paciência”, o verbo destacado é 
classificado segundo os estudos de regência verbal como: 

 

(A) intransitivo. 

(B) transitivo direto e indireto.  

(C) transitivo direto. 

(D) transitivo indireto. 

(E) verbo de ligação. 

 

Questão 9 

A partir do trecho: “aspirar ao amor do outro só depois de 
se amar antes.”, assinale a troca do complemento 
destacado que resultaria em uso correto de acento grave 
indicativo de crase:  

 

(A) “a qualquer emoção” 

(B) “a tudo” 

(C) “a emoção” 

(D) “a emoções” 

(E) “a dores”  
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Questão 10 

Assinale a alternativa que descreve o uso de vírgula em 
“Pode tentar, mas acho meio difícil”: 

 

(A) o uso está correto porque a conjunção mas se associa à 
virgulação ao expressar explicação.  

(B) o uso é facultativo porque a conjunção mas pode ou 
não ser antecedida de vírgula.  

(C) o uso está correto, pois a conjunção mas (tendo valor 
adversativo no contexto exposto) exige virgulação 
anteposta. 

(D) o uso está incorreto, pois a conjunção mas (tendo valor 
aditivo no contexto exposto) exige virgulação 
anteposta e posposta. 

(E) o uso está incorreto, pois a conjunção mas (tendo valor 
conclusivo no contexto exposto) exige virgulação 
posposta. 

 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE 
PÚBLICA  

Questão 11 

Segundo a Constituição Federal, no Capítulo II, da 
Seguridade Social, Seção II, da Saúde, Artº 198, são 
diretrizes do SUS: 

 

(A) descentralização, com direção única em cada esfera de 
governo; atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais e participação da comunidade. 

(B) conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, 
materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios na prestação de serviços de 
assistência à saúde da população. 

(C) organização de atendimento público específico e 
especializado para mulheres e vítimas de violência 
doméstica em geral. 

(D) utilização da epidemiologia para o estabelecimento de 
prioridades, a alocação de recursos e a orientação 
programática. 

(E) integralidade de assistência, entendida como conjunto 
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos 
e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 
caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 

 

Questão 12 

Assinale a alternativa que corresponde a uma das 
atribuições comuns a todos os membros das Equipes que 
atuam na Atenção Básica, de acordo com a Portaria nº 
2.436, de 21 de setembro de 2017: 

 

(A) indicar a necessidade de internação hospitalar ou 
domiciliar, mantendo a responsabilização pelo 
acompanhamento da pessoa. 

(B) realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil 
epidemiológico para o planejamento e a programação 
em saúde bucal no território. 

(C) assegurar a adequada alimentação de dados nos 
sistemas de informação da Atenção Básica vigente, por 
parte dos profissionais, verificando sua consistência, 
estimulando a utilização para análise e planejamento 
das ações, e divulgando os resultados obtidos. 

(D) inserir e distribuir no preparo cavitário materiais 
odontológicos na restauração dentária direta, sendo 
vedado o uso de materiais e instrumentos não 
indicados pelo cirurgião-dentista. 

(E) contribuir para o processo de regulação do acesso a 
partir da Atenção Básica, participando da definição de 
fluxos assistenciais na RAS, bem como da elaboração e 
implementação de protocolos e diretrizes clínicas e 
terapêuticas para a ordenação desses fluxos. 
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Questão 13 

Com base na Lei 8080, Artigo 6º, compõem o campo de 
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): 

 

I - a ordenação da formação de recursos humanos na área 
de saúde; 

II - a vigilância nutricional e a orientação alimentar; 

III - a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas 
para consumo humano; 

IV - o incremento, em sua área de atuação, do 
desenvolvimento científico e tecnológico. 

 

Estão corretas: 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) I, II, III e IV. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I, III e IV, apenas. 

(E) II, III e IV, apenas. 

 

Questão 14 

Sobre instâncias colegiadas preconizadas no Artigo 1, da 
Lei 8142, julgue as afirmativas a seguir. 

 

I - O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e 
o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 
(Conasems) terão representação no Conselho Nacional de 
Saúde; 

II - As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde 
terão sua organização e normas de funcionamento 
definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo 
conselho; 

III - A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde 
e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos 
demais segmentos; 

IV - A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos 
com a representação dos vários segmentos sociais, para 
avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a 
formulação da política de saúde nos níveis 
correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. 

 

Estão corretas: 

 

(A) I, II, III e IV. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I, II e III, apenas. 

(D) III e IV, apenas. 

(E) I e IV, apenas. 

 

Questão 15 

Conforme determinado na Lei 8080, no Capítulo I, dos 
Objetivos e Atribuições, artigo 6º, § 3º, entende-se por 
saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de 
atividades que se destina, através das ações de vigilância 
epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e 
proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à 
recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores 
submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de 
trabalho. A saúde do trabalhador abrange: 

 

(A) o controle da prestação de serviços que se relaciona 
direta ou indiretamente com a saúde. 

(B) o controle de bens de consumo que, direta ou 
indiretamente, se relacionem com a saúde. 

(C) o controle e a fiscalização de serviços, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde. 

(D) avaliação do impacto que as tecnologias provocam à 
saúde. 

(E) a colaboração na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho. 
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CONHECIMENTOS DA REALIDADE 
ÉTNICA, SOCIAL, GEOGRÁFICA, 
CULTURAL, POLÍTICA E ECONÔMICA DO 
ACRE 

Questão 16 

Em qual ano o Acre foi elevado à categoria de estado da 
Federação? 

 

(A) 1962 

(B) 1973 

(C) 1950 

(D) 1930 

(E) 1955 

 

Questão 17 

Após a elevação do Acre à categoria de Estado da 
Federação, quem foi o primeiro governador eleito do novo 
estado, da legenda do PTB? 

 

(A) Rui Lino 

(B) Jorge Kalume 

(C) José Augusto de Araújo 

(D) Nabor Júnior 

(E) Geraldo Mesquita 

 

Questão 18 

De acordo com dados do IBGE, referência 2018, o 
Rendimento nominal mensal domiciliar per capita, do 
Estado do Acre é? 

 

(A) R$ 900,00 

(B) R$ 950,00 

(C) R$ 930,00 

(D) R$ 915,00 

(E) R$ 909,00 

 

Questão 19 

Matança de índios organizada pelos grandes proprietários 
de terras, os seringalistas, represálias contra as formas de 
resistência elaboradas pelos povos indígenas contra o 
esbulho de seus recursos, conflitos e lutas por direitos que 
opunha usuários e usurpadores, envolvendo índios e não 
índios são conceitos e ou definições de qual movimento de 
repressão que se praticou sobre os povos indígenas no 
Acre? 

 

(A) Guerra dos Farrapos 

(B) Correrias 

(C) Guerra dos Bárbaros  

(D) Confederação dos Tamoios 

(E) Cerco de Igarassu  

 

Questão 20 

Segundo dados do IBGE, a população ESTIMADA do estado 
do Acre, em 2019 é de: 

 

(A) 733.559 pessoas 

(B) 883.331 pessoas 

(C) 785.340 pessoas 

(D) 881.935 pessoas 

(E) 679.340 pessoas 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS         

Questão 21 

A adoção da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 
é uma das diretrizes da Política Nacional de Medicamentos 
(PNM). Segundo essa política: 

 

(A) medicamentos essenciais são aqueles empregados no 
tratamento de doenças crônicas ou degenerativas, 
utilizados continuamente. 

(B) a atualização periódica da Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais (RENAME), é 
responsabilidade da ANVISA. 

(C) medicamentos essenciais são aqueles produtos 
considerados básicos e indispensáveis para atender a 
maioria dos problemas de saúde da população. 

(D) medicamentos essenciais são aqueles produtos 
produzidos unicamente por laboratórios públicos. 

(E) medicamentos essenciais são aqueles cuja dispensação 
não requer autorização, ou seja, receita expedida por 
profissional. 

 

Questão 22 

De acordo com a Política Nacional de Medicamentos, a 
promoção do uso racional de medicamentos envolverá 
quais medidas?  

 

(A) Elaboração do Formulário Terapêutico Nacional 

(B) Aquisição de medicamentos do setor público 
exclusivamente por licitação 

(C) Registro e uso de medicamentos similares 

(D) Registro e uso de medicamentos que são referência 
apresentam consequentemente maior credibilidade 

(E) Campanhas de caráter educativos de responsabilidade 
única do SUS  

 

Questão 23 

Hemoderivados são produtos oriundos do sangue total ou 
do plasma, obtidos por meio de processamento físico-
químico ou biotecnológico que, quando descartados 
incorretamente acarretam em riscos à saúde e meio 
ambiente. 

Segundo as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos 
de Serviços de Saúde (RDC 222/18, os hemoderivados 
descartados como resíduo de que grupo? 

(A) Grupo A 

(B) Grupo B 

(C) Grupo C 

(D) Grupo D 

(E) Grupo E 

 

Questão 24 

De acordo com o art. 6° da Lei n° 8080/1990, estão 
incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 
(SUS) a execução da ação: 

 

(A) de fiscalização e a inspeção de alimentos, água e 
bebidas para consumo animal. 

(B) de fiscalização da segurança do trabalhador. 

(C) de vigilância epidemiológica. 

(D) de assegurar o cumprimento das leis trabalhistas. 

(E) de oferecer assistência terapêutica integral, exceto 
farmacêutica. 

 

Questão 25 

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 
privados contratados ou conveniados que integram o 
Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de 
acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da 
Constituição Federal, e com os seguintes princípios: 

 

(A) oferta de um conjunto articulado e contínuo das ações 
e serviços preventivos e coletivos, nos níveis de menor 
complexidade do sistema. 

(B) igualdade de assistência à saúde, favorecendo a 
população de menor renda.  

(C) centralização político administrativa com sede em 
Brasília.  

(D) regionalização e hierarquização da rede de serviços de 
saúde. 

(E) acesso aos serviços de saúde a nível básico somente 
por pessoas que contribuem com a previdência social. 

 

Questão 26 

A dispensação é o ato farmacêutico de distribuir um ou 
mais medicamentos a um paciente, geralmente, como 
resposta à apresentação de uma prescrição elaborada por 
um profissional autorizado.  

De acordo com a Portaria 344/98 qual(is) o(s) 
profissional/profissionais autorizado(s) a prescrever 
medicamentos à base de substâncias anti-retrovirais (lista 
"C4")? 

(A) Apenas médicos infectologistas 

(B) Médicos e dentistas 

(C) Dentistas, farmacêuticos e médicos 

(D) Médicos 

(E) Médicos veterinários, dentistas e farmacêuticos 
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Questão 27 

A notificação de receita é um documento padronizado 
destinado à notificação da prescrição de medicamentos 
como: entorpecentes, psicotrópicos e retinóides de uso 
sistêmico e imunossupressores.  

Assinale a alternativa que correlaciona corretamente esses 
medicamentos com a cor da notificação de receita e o 
profissional autorizado a prescrevê-lo: 

(A) medicamentos entorpecentes (notificação de receita 
de cor amarela) só poderão ser prescritos por médicos, 
veterinários e dentistas. 

(B) medicamentos psicotrópicos (notificação de receita de 
cor azul) só poderão ser prescritos por médicos. 

(C) Medicamentos retinóides de uso sistêmico e 
imunossupressores (notificação de receita de cor 
amarela) só poderão ser prescritos por médicos e 
dentistas. 

(D) medicamentos psicotrópicos (notificação de receita de 
cor amarela) só poderão ser prescritos por médicos e 
dentistas. 

(E) medicamentos entorpecentes (notificação de receita 
de cor amarela) só poderão ser prescritos por médicos. 

 

Questão 28 

O procedime0nto que deve assegurar que o medicamento 
de boa qualidade seja entregue ao paciente certo, na dose 
prescrita, na quantidade adequada, é denominado de: 

 

(A) prescrição. 

(B) dispensação. 

(C) aquisição. 

(D) seleção. 

(E) distribuição. 

 

Questão 29 

Apesar de nenhuma substância farmacologicamente ativa 
ser inócua ao organismo, alguns medicamentos não 
necessitam da apresentação da prescrição médica para 
serem adquiridos em farmácias. Quais são estes 
medicamentos? 

 

(A) Antibióticos  

(B) Medicamentos de tarja vermelha 

(C) Medicamentos Isentos de Prescrição (MIP) 

(D) Medicamentos de tarja azul 

(E) Medicamentos de tarja preta 

 

Questão 30 

Com o intuito de minimizar perdas e desperdícios 
recomenda-se que os medicamentos sejam entregues pela 
transportadora com uma margem aceitável do prazo de 
validade. Recomenda-se que os medicamentos sejam 
entregues com:  

 

(A) no máximo, 5% do tempo de vida útil decorrido a partir 
da data de fabricação. 

(B) no máximo, 20% do tempo de vida útil decorrido a 
partir da data de fabricação. 

(C) no máximo, 50% do tempo de vida útil decorrido a 
partir da data de fabricação. 

(D) no máximo, 75% do tempo de vida útil decorrido a 
partir da data de fabricação. 

(E) no máximo, 90% do tempo de vida útil decorrido a 
partir da data de fabricação. 

 

Questão 31 

Os agentes colinomiméticos de ação direta ligam-se a 
receptores muscarínicos ou nicotínicos e os ativam. Os 
agentes de ação indireta produzem seus efeitos primários 
por inibição da acetilcolinesterase.  

Qual dos medicamentos abaixo é um inibidor da enzima 
acetilcolinesterase? 

(A) Betanecol 

(B) Pilocarpina 

(C) Atenolol 

(D) Metformina 

(E) Neostigmina 

 

Questão 32 

Fármacos β bloqueadores (β-1 seletivos) são agentes mais 
seguros usados no controle da hipertensão de pacientes 
asmáticos.  

Qual dos medicamentos anti-hipertensivos abaixo é um β 
bloqueadores (β-1 seletivo)? 

(A) Metoprolol 

(B) Prednisona  

(C) Propranolol  

(D) Losartana 

(E) Glibenclamida  

 

Questão 33 

Paciente que utiliza anti-hipertensivo como o captopril 
(inibidor da enzima conversora da angiotensina) pode 
desenvolver o seguinte evento adverso: 

 

(A) elevação da glicemia. 

(B) ganho de peso. 

(C) arritmia. 

(D) tosse seca. 

(E) queimação estomacal. 
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Questão 34 

Recentemente a ANVISA suspendeu a comercialização da 
ranitidina, medicamento utilizado no tratamento de 
refluxo gastroesofágico, úlcera péptica e lesão da mucosa 
relacionada ao stress.  

 

Como a ranitidina exerce seu efeito gastroprotetor? 

 

(A) Neutralização direta do ácido estomacal 

(B) Inibição da bomba de próton 

(C) Inibição competitiva dos receptores H2 

(D) Inibição da enzima conversora de angiotensina 

(E) Diluição do conteúdo gástrico.  

 

Questão 35 

Devido a razões comerciais, a Boehringer Ingelheim do 
Brasil apresentou junto à ANVISA em 30/10/2019  o  
pedido de descontinuação definitiva do medicamento 
Berotec® (bromidrato de fenoterol). Esse medicamento é 
indicado para qual problema de saúde? 

 

(A) Alergia 

(B) Asma e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

(C) Diabetes 

(D) Pancreatite 

(E) Pneumonia 

 

Questão 36 

A promoção do uso racional de medicamentos, um dos 
eixos estratégicos da Política Nacional de Assistência 
Farmacêutica, pode ocorrer por intermédio de ações que 
disciplinem:  

 

(A) a prescrição, a dispensação e o consumo de 
medicamentos. 

(B) a prescrição, o armazenamento e a dispensação de 
medicamentos. 

(C) o armazenamento e a utilização de medicamentos. 

(D) o armazenamento, a dispensação e a utilização de 
medicamentos. 

(E) a prescrição, a dispensação e o descarte de 
medicamentos. 

 

Questão 37 

Em relação à Assistência farmacêutica, pode-se afirmar 
que: 

 

(A) trata-se de um conjunto de ações voltadas unicamente 
à recuperação da saúde. 

(B) tem o medicamento como insumo essencial, visando o 
acesso e o seu uso racional.  

(C) envolve apenas as etapas de seleção, distribuição e 
dispensação. 

(D) objetiva a redução de gastos com a saúde. 

(E) o gerenciamento da Assistência farmacêutica deve 
ocorrer de forma centralizada, a nível federal. 

 

Questão 38 

“Forma farmacêutica sólida em que o princípio ativo e os 
excipientes estão contidos em um invólucro solúvel duro 
ou mole, de formatos e tamanhos variados, usualmente, 
contendo uma dose única do princípio ativo”. Tal descrição 
faz referência à: 

 

(A) elixir. 

(B) comprimido. 

(C) emulsão. 

(D) cápsula. 

(E) creme. 

 

Questão 39 

Soluções são "preparações líquidas que contêm uma ou 
mais substâncias químicas dissolvidas em um solvente 
adequado ou em uma mistura de solventes mutuamente 
miscíveis" As soluções aquosas que contém açúcar e não 
são recomendadas para pacientes diabéticos são 
denominadas de:  

 

(A) xaropes. 

(B) espíritos. 

(C) tinturas. 

(D) extrato fluído.  

(E) elixires. 

 

Questão 40 

Qual forma farmacêutica é a mais indicada para a 
administração de medicamento em pacientes que 
apresentam náuseas e vômito? 

 

(A) Comprimido efervescente 

(B) Supositório 

(C) Suspensão 

(D) Drágea 

(E) Elixir 
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Questão 41 

O armazenamento de medicamentos e materiais constitui-
se em um conjunto de procedimentos técnicos e 
administrativos que envolve diversas atividades, como:  

 

(A) orientação do paciente em relação a duração do 
tratamento.  

(B) estabelecimento de requisitos técnicos que irão 
compor o edital. 

(C) elaboração de documento com informações científicas 
sobre os medicamentos. 

(D) estocar os medicamentos de acordo com as condições 
de conservação recomendadas pelo fabricante. 

(E) definir o medicamento que será utilizado pelo 
paciente. 

 

Questão 42 

De acordo com as Boas Práticas de Gerenciamento dos 
Resíduos de Serviços de Saúde (RDC 222/18), os resíduos 
de serviço de saúde devem ser identificados a fim de 
assegurar o correto manejo dos RSS. Materiais 
perfurocortantes são descartados como:   

 

(A) resíduos do grupo A. 

(B) resíduos do grupo B. 

(C) resíduos do grupo C. 

(D) resíduos do grupo D. 

(E) resíduos do grupo E. 

 

Questão 43 

Quais são os fatores ambientais, ligados às condições de 
transporte e estocagem, que podem afetar a estabilidade 
de um medicamento? 

 

(A) Qualidade do recipiente 

(B) Umidade 

(C) Interação entre fármaco e excipiente 

(D) Tamanho da embalagem 

(E) pH 

 

Questão 44 

A temperatura é um fator que interfere na estabilidade 
dos medicamentos e, por esse motivo deve ser 
monitorada. Os medicamentos termolábeis, como a 
anfotericina B, devem ser armazenados em refrigerador na 
temperatura de:  

 

(A) 15 a 30ºC 

(B) -20 a 0ºC 

(C) 8 a 15ºC 

(D) 2 a 8ºC 

(E) 30 a 40ºC 

 

Questão 45 

A receita é um documento formal e escrito, 
que estabelece o que deve ser dispensado ao paciente. Só 
poderão ser aviadas, em farmácias, as receitas que: 

 

(A) apresentarem a data e a assinatura do profissional, 
endereço do consultório ou da residência, e o número 
de inscrição no respectivo Conselho profissional. 

(B) possuírem o nome e o endereço residencial do 
paciente, não sendo necessário conter o modo de 
utilização do medicamento. 

(C) estiverem escritas a lápis ou tinta, em vernáculo, por 
extenso e de modo legível. 

(D) forem captadas em filiais que não realizam a 
manipulação de medicamentos. 

(E) identificarem o medicamento por código. 

 

Questão 46 

A fenitoína é um medicamento que pertence a lista de 
substâncias sob controle especial (Portaria 344/98) 
utilizada por sua propriedade anticonvulsivante. Em 
relação à dispensação deste medicamento: 

 

(A) poderá ser dispensada quantidade para atender no 
máximo 60 dias de tratamento. 

(B) poderá ser dispensada quantidade para atender no 
máximo 30 dias de tratamento. 

(C) poderá ser dispensada quantidade mediante 
apresentação de notificação de receita B. 

(D) poderá ser dispensada quantidade para atender no 
máximo 6 meses de tratamento. 

(E) poderá ser dispensada qualquer quantidade solicitada 
pelo prescritor. 

 

Questão 47 

Qual das formas farmacêuticas abaixo pode ser 
administrada por via parenteral (intravenosa)?  

 

(A) Comprimido 

(B) Pós 

(C) Emulsão  

(D) Enema 

(E) Extrato fluído 
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Questão 48 

Soluções de glicose 50% são utilizadas em hospitais para 
reverter quadros de hipoglicemia.  

Qual a quantidade de glicose presente em um frasco de 
10mL de glicose hipertônica?   

(A) 50g 

(B) 5g 

(C) 2,5g 

(D) 500g 

(E) 25g 

 

Questão 49 

Como são denominadas as substâncias isentas de atividade 
farmacológica? 

 

(A) Princípio ativo 

(B) Excipientes  

(C) Droga  

(D) Medicamento 

(E) Remédio 

 

Questão 50 

Qual dos seguintes medicamentos exerce ação sobre o 
sistema nervoso central? 

 

(A) Sertralina 

(B) Norfloxacino 

(C) Indometacina 

(D) Bisoprolol 

(E) Nitroprusseto de sódio 

 


