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PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR 

PRAZO DETERMINADO Nº 34/2019-FSPSS 

CONHECIMENTOS LÍNGUA PORTUGUESA 

 
1)  O plural correto dos termos sublinhados em “O capitão-mor estava junto ao navio-escola.” é: 
a) capitão-mores /// navios- escolas. 
b) capitães- mor /// navio- escolas. 
c) capitão- mors /// navios-escola. 
d) capitães-mores /// navios-escola. 
 
 
2) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
Alguns cortes são ______________, porém outros são tão ________ que as pomadas são __________. 
a) superficials - grandões - inútis 
b) superficials - grandãos - inúteis 
c) superficiais - grandães - inútels 
d) superficiais - grandões - inúteis 
 
 
3)  De acordo com as regras da gramática normativa, podemos substituir a partícula "que" em diversos casos nos 
textos, seja para evitar repetições desnecessárias (o temido "queísmo"), seja para sanar possíveis ambiguidades. 
Alterações foram feitas em algumas frases do texto e encontram-se entre parênteses. Assinale aquela que não 
está de acordo com a norma culta: 
a) ... governados pela ética de condescendência tão nossa conhecida,  que (a qual)  diz: nós somos diferentes e 
temos biografia... 
b) Da operação consistente de um sistema  que (o qual) tem no centro o indivíduo-cidadão livre...  
c) Todas as sociedades  que (pelas quais)  passaram por uma aguda transformação no sentido de maior 
igualdade... 
d) ...teste mais claro do limite e da igualdade: o sistema eleitoral que (o qual) os elegeu. 
 
 
4) Considere o seguinte trecho: Uma avalanche de patinetes elétricos encheu no ano passado o centro de Madri. 
Embora as autoridades locais tivessem pedido que esperassem a aprovação da nova legislação sobre mobilidade, 
trêsempresas espalharam pela cidade esses veículos de duas rodas que afetariam a circulação e a comodidade 
dos cidadãos. (Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/23/economia/1550946892_712943.html)  
A expressão sublinhada no texto estabelece uma relação de: 
a) causalidade.  
b) comparação.  
c) alternância.  
d) concessão.  
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5) Assinalar a alternativa que relaciona masculino e feminino INCORRETAMENTE: 
a) Cavalheiro - dama. 
b) Cônsul - consulesa. 
c) Freguês - freguesa. 
d) Ladrão - ladrã. 
 

CONHECIMENTOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 
6)  São doenças de notificação compulsória, EXCETO: 
a) Botulismo. 
b) Cólera. 
c) Dengue. 
d) Diarréia. 
 
 
7)  Hodiernamente, a maneira como a União repassa os recursos do SUS para os Estados e Municípios ocorre 
por: 
a) Pagamento de produção; 
b) Pagamento de procedimentos; 
c) Transferências regulares e automáticas; 
d) Transferências pactuadas e integradas; 
 
 
8)  Com relação à investigação epidemiológica de casos e epidemias, é CORRETO afirmar que: 
a) somente se justifica e deve ser iniciada após a notificação de casos isolados ou agregados de 
doenças/agravos, clinicamente declarados. 
b) seu propósito final é orientar medidas de controle para impedir a ocorrência de novos casos. 
c) envolve obrigatoriamente o exame do doente e opcionalmente o exame de seus contatos. 
d) a primeira providência a ser tomada no sentido de minimizar as consequências do agravo para o indivíduo é 
se adotarem medidas de isolamento. 
 
 
9)  Com base nos dados relacionados à saúde da família, o número máximo de pessoas cobertas por uma equipe 
de acordo com a Política Nacional da Atenção Básica deve ser de: 
a) Até 5 mil pessoas. 
b) Até 4 mil pessoas. 
c) Até 2.500 pessoas. 
d) Até 1 mil pessoas. 
 
 
10) A Lei Federal no 8.080/1990 que regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, 
estabelece, em seu art. 7o, o princípio de “integralidade” dos cuidados de saúde. Esse princípio obriga a que: 
a) os pacientes portadores de doenças agudas sejam tratados em locais distintos daqueles dos portadores de 
doenças crônicas. 
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b) os serviços coletivos sejam prestados pelos municípios, e os curativos, pelas outras esferas de governo, de 
maneira integrada. 
c) o conjunto das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em 
todos os níveis de complexidade do sistema, deve compor um conjunto articulado e integrado. 
d) as equipes de saúde devem ser sempre multiprofissionais, capazes de dar conta da unidade biopsicossocial 
dos pacientes. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11) A respeito das vias de administração de fármacos, assinale a alternativa correta. 
a) Somente fármacos que agridem a mucosa estomacal é que são administrados em apresentações com 
revestimento. 
b) A via sublingual é adequadamente utilizada para inúmeros fármacos, devido à grande superfície de absorção. 
c) A via retal é, muitas vezes, útil quando o paciente encontra-se inconsciente e a ingestão oral não é possível. 
d) Fármacos aquosos são absorvidos de modo mais lento que os oleosos pela via intramuscular. 
 
 
12) A Politica Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) afirma que, para o desenvolvimento da promoção da 
saúde é imprescindível intervir sobre problemas como: violência e desemprego. Em relação ao tema Promoção 
de saúde, assinale a alternativa correta. 
a) O aleitamento materno é uma ação de promoção da alimentação saudável. 
b) Caminhada não faz parte das ações de promoção, por tratar-se de uma atividade física leve sem impactos na 
saúde do praticante. 
c) O controle do tabagismo e do uso abusivo de álcool não são ações de promoção da saúde, uma vez que trata-
se da recuperação da saúde de um indivíduo. 
d) A promoção da saúde foi substituída pela estratégia saúde da família, que atua junto às famílias na 
recuperação da saúde. 
 
 
13) Os medicamentos contêm diferentes princípios ativos e são indicados para cumprir um objetivo terapêutico 
ou clínico específico. De acordo com a classificação farmacológica dos medicamentos, pode-se afirmar que:  
a) os barbitúricos são antiparkinsonianos de amplo uso na rede básica  
b) os beta-bloqueadores são utilizados em pacientes com insuficiência cardíaca  
c) a morfina é um analgésico de ação local não narcótico 
d) os benzodiazepínicos são estimulantes do sistema nervoso central 
 
 
14) Ao dispensar uma receita contendo um medicamento antimicrobiano, o farmacêutico (a) deve se atentar a 
uma série de aspectos quanto a legislação sanitária, como a RDC ANVISA 20/2011, especificamente. Ante o 
exposto, assinale a alternativa correta. 
a) O farmacêutico deverá reter a 1ª via da receita. 
b) A receita contendo antimicrobiano terá validade de 7 dias em todo território nacional. 
c) Não é permitida a prescrição de mais de um antimicrobiano em uma mesma receita. 
d) A receita poderá conter a prescrição de outras categorias de medicamentos desde que não sejam sujeitas a 
controle especial. 
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15) A via de administração menos provável para se obter um efeito sistêmico é a: 
a) intravenosa 
b) intramuscular 
c) intradérmica 
d) oral 
 
 
16) A Política Nacional de Medicamentos está expressa em um documento importante para a consolidação do 
SUS, reconhecendo a relevância estratégica da assistência farmacêutica. A diretriz da Política que estabelece a 
necessidade de uma lista com aqueles produtos considerados básicos e indispensáveis para atender a maioria 
dos problemas de saúde da população é a: 
a) regulamentação sanitária de medicamentos  
b) reorientação da assistência farmacêutica 
c) promoção da produção de medicamentos  
d) adoção de relação de medicamentos essenciais 
 
 
17) A manipulação magistral de medicamentos tem sido um grave problema no cotidiano da ação da vigilância 
sanitária, até mesmo com histórias recentes de mortes devido ao uso de medicamentos manipulados. A 
Resolução RDC 67/2007 estabelece o regulamento técnico sobre Boas Práticas de Manipulação Magistrais e 
Oficinais para Uso Humano em Farmácias. Os fármacos abaixo que apresentam baixo índice terapêutico, baixa 
dosagem e alta potência são:  
a) aminofilina, carbamazepina e diazepan 
b) lítio, aminofilina e fenobarbital  
c) quinidina, clozapina e primidona 
d) colchicina, digoxina e varfarina 
 
 
18)  Paciente asmático recebeu o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica e deverá iniciar o tratamento 
medicamentoso. Entretanto algumas drogas lhe são contraindicadas, pois podem desencadear broncoespasmo, 
com piora de asma e DPOC. Assinale a alternativa que apresenta uma droga que NÃO deve ser utilizada por este 
paciente devido a estes riscos. 
a) Losartana. 
b) Propranolol. 
c) Hidroclorotiazida. 
d) Anlodipino. 
 
 
19) “Um efeito nocivo ou não desejado de um medicamento, ocorrendo em doses usualmente empregadas para 
tratamento, profilaxia ou diagnóstico de uma enfermidade, após sua administração” é a definição da OMS para:  
a) reação alérgica  
b) efeito colateral  
c) evento adverso  
d) reação adversa 
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20) O técnico de farmácia, ao apoiar o farmacêutico em determinado momento do ano, delineando a definição 
do quantitativo de medicamentos necessário ao atendimento às demandas da população para um período de 12 
meses, exerce a seguinte atividade: 
a) aquisição de medicamentos 
b) planejamento de medicamentos 
c) programação de medicamentos 
d) gestão de medicamentos 
 
 

RASCUNHO PARA USO DO CANDIDATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


