PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N.º 01/2019
FARMACEUTICO
NOME:

____________________________________________________________________________

ASSINATURA:

_______________________________________________________________________

TEMPO


A prova terá duração de 3h30min (Três horas e trinta minutos);



Decorrida 01 (uma) hora do início das provas o candidato poderá deixar o local de provas
levando apenas a grade de rascunho para gabarito fornecida pela equipe de aplicação.

INFORMAÇÕES GERAIS


Confira seus dados pessoais, especialmente nome, e número de inscrição e leia atentamente as
instruções para preencher o Cartão de respostas;



Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservados;



Confira seu cargo no Caderno de questões e Cartão de respostas;



O preenchimento do Cartão de respostas é de sua responsabilidade. Não será efetuada troca
em caso de rasura ou erro no preenchimento;



Serão 40 questões objetivas de múltipla escolha sendo 15 questões de Conhecimentos gerais
(10 português e 05 raciocínio lógico) e de 25 questões de Conhecimentos específicos para cada
cargo, subdivididas em 04 (quatro) alternativas de resposta, de “a” a “d”, e dessas alternativas
somente 1 (uma) deverá ser assinalada como correta;



Para realização da prova o candidato deverá trazer somente caneta esferográfica, com tinta azul
ou preta;



Não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões das provas durante sua
realização. O candidato poderá, se for o caso, interpor recurso no prazo definido pelo edital;



O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando material de
prova (caderno de questões e/ou folha de respostas);



O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá
fazê-lo se acompanhado de um fiscal;



Para garantir a lisura e segurança na realização da prova a Coordenação Local poderá fazer uso
de detectores de metal nos banheiros, nos corredores e/ou na sala de prova;



Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a folha de
respostas devidamente preenchido e assinado, com caneta esferográfica, com tinta azul ou
preta;



Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar o material de
prova e se retirarem da sala simultaneamente. Exceto nos casos de cargos que não possuem
no mínimo 03 candidatos.
Laguna – SC, 22 de dezembro de 2019.
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CONHECIMENTOS GERAIS – 15 QUESTÕES
QUESTÃO 1 (Valor: 0,25)
As charges são textos da esfera discursiva jornalística e que têm o propósito de satirizar
situações do cotidiano das pessoas, de fatos políticos e econômicos, bem como de outras
esferas, como do futebol e da religião. Leia com atenção a charge abaixo e indique qual
alternativa aponta a crítica que está sendo feita no texto.

A) O texto satiriza o Posto de Saúde Familiar, mostrando que as famílias não recebem atendimento
quando procuram os enfermeiros.
B) A charge ironiza o fim do programa “Mais médicos” que cancelou o contrato com diversos
profissionais de Cuba.
C) A charge expõe o mau atendimento prestado pelos profissionais da saúde no atendimento às
famílias de alta renda.
D) De acordo com o texto, os médicos cubanos que trabalharam no Brasil foram demitidos porque
gostavam de jogos de azar.
QUESTÃO 2 (Valor: 0,25)
Ocorre redundância quando, numa frase, repete-se uma ideia já contida num termo
anteriormente expresso. Assim, as construções redundantes são aquelas que trazem
informações desnecessárias, que nada acrescentam à compreensão das mensagens. No
cotidiano, muitas pessoas utilizam tais expressões sem perceber que, na verdade, são
inadequadas. Nas alternativas abaixo apenas uma não apresenta redundância. Identifique-a.
A) Eu e meu primo repartimos a pizza em metades iguais.
B) Os deputados encararam de frente as dificuldades de reeleição.
C) No inverno sempre apreciamos canja de galinha.
D) Quando amanheceu, o sol brilhava forte.
QUESTÃO 3 (Valor: 0,25)
O descuido com a ortografia da língua faz com que escrevamos, muitas vezes, palavras ou
expressões com letras trocadas, unidas, separadas, hifenizadas, ou seja, com todo tipo de
problema se relacionarmos às regras de escrita correta. Observe que nas frases abaixo
ocorrem erros ortográficos, com exceção de uma alternativa. Assinale-a.
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A) Nos filmes de Hollywood, sempre há um a gente disfarçado.
B) Quando percebo um problema não fasso cerimônmia.
C) As lojas colocaram as minissaias em promoção.
D) Visitei meus pais à noite, mais fiquei preocupada.
QUESTÃO 4 (Valor: 0,25)
É comum as pessoas terem dificuldade no emprego de certos pronomes, de algumas
preposições e conjunções, principalmente porque nem sempre estes erros são perceptíveis
pelos falantes de uma língua. Veja as frases abaixo. Em uma delas há um erro relativo à
norma padrão da língua. Identifique-a.
A) Meus filhos gêmeos fazem aniversário no Natal.
B) Esqueci-me de que amanhã é feriado.
C) Lembrei de te pedir dinheiro emprestado.
D) Infelizmente todo o cardume morreu.
QUESTÃO 5 (Valor: 0,25)
É bastante comum encontrarmos placas de trânsito, de propaganda ou anúncios de loja com
erros ortográficos ou desvios da norma padrão. Por descuido ou falta de conhecimento, as
pessoas escrevem o que querem divulgar ou anunciar e não pedem revisão de seus escritos.
Veja esta placa. Identifique a alternativa que faz uma afirmativa correta.

A) A expressão “Bem Vindo” está grafada corretamente pois após o acordo ortográfico esta
expressão não tem mais hífen.
B) A letra “a” funciona como preposição e artigo, por isso deveria receber acento grave.
C) Na placa não encontramos nenhum desvio com relação à norma padrão.
D) Em “Cidade das Flores” a preposição “das” também deveria estar escrita com letra maiúscula.
QUESTÃO 6 (Valor: 0,25)
À medida que vamos tornando-nos conhecedores assíduos dos fatos que regem a língua,
sobretudo no que diz respeito ao emprego da vírgula, descobrimos que sua função vai muito
além do simples conceito, ora muitas vezes proferido pelo senso comum – o de que serve
para demarcar uma pausa mediante a prática da leitura. Assinale a alternativa em que o uso
da vírgula está equivocado.
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A) Apenas tenho um desejo, que você volte logo.
B) Machado de Assis, que escreveu Dom Casmurro, é um autor brasileiro.
C) Foi preparado, para ministrar a tarefa.
D) Correu, lutou, saiu e recebeu aplausos.
QUESTÃO 7 (Valor: 0,25)
Abaixo você encontrará três afirmações acerca de regras da norma padrão da Língua
Portuguesa. Analise cada uma delas e assinale a opção que aponta as afirmativas corretas.
I. A frase “Me mandaram uma mensagem errada” possui um erro de colocação pronominal,
por isso deveria ser “Mandaram-me uma mensagem errada”.
II. No sentido de “ver”, é correta a regência do verbo “assistir” em “Eu assisti ao jogo pela
televisão”.
III. Na frase “Não entendi o porque de tanto mistério” o uso do “porquê” está correto.
A) II e III
B) I, II e III
C) Apenas a I
D) I e II
QUESTÃO 8 (Valor: 0,25)
Há erros que são muito comuns na fala das pessoas e que, na escrita, precisam ser evitados.
A correção na fala é praticamente impossível porque o uso destas expressões acaba sendo
entendido como normativo, o que não ocorre na escrita. Das alternativas abaixo qual não
apresenta traços da fala cotidiana.
A) Vou estar enviando o trabalho amanhã.
B) Se eu ver teu irmão por aqui, aviso.
C) Há menas coisas espalhadas em sua escrivaninha.
D) Deixe este ofício para eu fazer.
QUESTÃO 9 (Valor: 0,25)
Não importa se são músicas sertanejas ou de rock, os erros encontrados com relação à
norma padrão da Língua Portuguesa são frequentes. Ortografia, concordância, regência,
colocação de pronomes caracterizam traços da língua que acabamos encontrando de forma
errada em letras de música. Abaixo você encontrará quatro trechos. Apenas em um não há
nenhum tipo de erro. Identifique esta opção.
A) “ Porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio, quando seus amores não lhe
satisfaz .”
B) “Só esses cabelos pretos me faz bem.”
C) “Vou de rolê com as menina/ No baile nós tamo em casa.”
D) “Debaixo de seus cabelos...”
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QUESTÃO 10 (Valor: 0,25)
A regência verbal se caracteriza por indicar a preposição correta a ser usada após nomes ou
verbos. As alternativas abaixo apresentam duas frases em cada opção, sendo que a primeira
frase está correta e a segunda errada se considerarmos a norma padrão. Em uma das
alternativas a regência errada aparece primeiro. Identifique-a.
A) Meu irmão namora com tua sobrinha. / Meu irmão namora tua sobrinha.
B) Você deve obedecer a seus pais. / Você deve obedecer seus pais.
C) O vereador aspira ao cargo de prefeito. / O vereador aspira o cargo de prefeito.
D) Eu me lembrei de seu aniversário. / Eu lembrei de seu aniversário.

QUESTÃO 11 (Valor: 0,25)
Todos os atletas são vegetarianos. Assim sendo:
A) O conjunto dos atletas contém o conjunto dos vegetarianos.
B) Todos os vegetarianos são atletas.
C) O conjunto dos vegetarianos contém o conjunto dos atletas.
D) Algum atleta não é vegetariano.
QUESTÃO 12 (Valor: 0,25)
Uma família composta pelo pai, mãe e seus cinco filhos vão se colocar lado a lado em um
sofá de sete lugares para assistir televisão. Todos os filhos devem ficar entre os pais, de
quantos modos distintos os sete podem se sentar no sofá?
A) 48
B) 98
C) 120
D) 240
QUESTÃO 13 (Valor: 0,25)
Três das quatro frases abaixo tem uma característica lógica em comum.
I – O senhor Henrique Vidal gosta de pescar.
II – Que dia é hoje?
III – Ele é um excelente advogado.
IV – A Menina de olhos azuis.
A frase que não possui essa característica em comum é a:
A) I
B) II
C) III
D) IV
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QUESTÃO 14 (Valor: 0,25)
Considerando as bactérias que se reproduzem por bipartição, isto é, cada uma se divide em
duas ao atingir determinado tamanho. Suponha que em uma cultura há 𝟓. 𝟐𝟕 dessas bactérias
e cada uma delas se divida em duas dando origem a 1ª geração; cada bactéria da 1ª geração
se divida em duas dando origem à 2ª geração, e assim por diante. Em que geração o número
de indivíduos será 𝟓. 𝟐𝟑𝟎 ?
A) 18ª geração.
B) 20ª geração.
C) 21ª geração.
D) 23ª geração.
QUESTÃO 15 (Valor: 0,25)
Considerando as premissas:
𝑷𝟏 : 𝑻𝒐𝒅𝒐 𝒂𝒎𝒊𝒈𝒐 é 𝒇𝒊𝒆𝒍.
𝑷𝟐 : 𝑻𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒔ã𝒐 𝒇𝒊é𝒊𝒔 𝒔ã𝒐 𝒊𝒎𝒐𝒓𝒕𝒂𝒊𝒔.
𝑷𝟑 : 𝑬𝒙𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎 𝒄ã𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒔ã𝒐 𝒂𝒎𝒊𝒈𝒐𝒔.
𝑷𝟒 : 𝑨𝒍𝒈𝒖𝒏𝒔 𝒄ã𝒆𝒔 𝒎𝒐𝒓𝒓𝒆𝒎 𝒐𝒖 𝒂𝒍𝒈𝒖𝒏𝒔 𝒈𝒂𝒕𝒐𝒔 𝒔ã𝒐 𝒊𝒎𝒐𝒓𝒕𝒂𝒊𝒔.
Segundo essas premissas assinale a afirmação correta.

A) Algum amigo morre.
B) Todos os cães são fiéis.
C) Algum imortal é amigo.
D) Todos os cães e gatos morrem.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 25 QUESTÕES
QUESTÃO 16 (Valor: 0,25)
A resolução no 596/2014 dispõe sobre o Código de Ética da profissão farmacêutica e
estabelece as infrações e as regras de aplicação das sanções disciplinares. Com base nessa
resolução, assinale a alternativa incorreta:
A) O farmacêutico deve respeitar o direito de decisão do usuário sobre seu tratamento, sua própria
saúde e bem-estar, excetuando-se aquele que, mediante laudo médico ou determinação judicial,
for considerado incapaz de discernir sobre opções de tratamento ou decidir sobre sua própria saúde
e bem-estar.
B) É direito do farmacêutico delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da
profissão farmacêutica desde que esse profissional faça parte de sua equipe de trabalho.
C) O farmacêutico deve dispor de seus serviços profissionais às autoridades constituídas, ainda
que sem remuneração ou qualquer outra vantagem pessoal, em caso de conflito social interno,
catástrofe ou epidemia.
D) O farmacêutico deve contribuir para a promoção, proteção e recuperação da saúde individual e
coletiva, sobretudo quando, nessa área, ocupar cargo ou desempenhar função pública.
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QUESTÃO 17 (Valor: 0,25)
De acordo com a RDC nº 44/2009, que dispõe sobre Boas Práticas Farmacêuticas para o
controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da
prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias, analise as assertivas abaixo
relacionadas à Atenção Farmacêutica:
I. Devem ser elaborados protocolos para as atividades relacionadas à atenção farmacêutica,
incluídas referências bibliográficas e indicadores para avaliação dos resultados.
II. As ações relacionadas à atenção farmacêutica devem ser registradas de modo a permitir a
avaliação de seus resultados, sendo facultativo dispor sobre a metodologia de avaliação dos
resultados no Procedimento Operacional Padrão.
III. O farmacêutico deve orientar o usuário a buscar assistência de outros profissionais de saúde,
quando julgar necessário, considerando as informações ou resultados decorrentes das ações de
atenção farmacêutica.
IV. O farmacêutico deve contribuir para a farmacovigilância, notificando a ocorrência ou suspeita de
evento adverso ou queixa técnica ao fabricante do medicamento.
V. A atenção farmacêutica deve ter como objetivos a prevenção, detecção e resolução de problemas
relacionados a medicamentos, promover o uso racional dos medicamentos, a fim de melhorar a
saúde e qualidade de vida dos usuários.
Quais estão corretas?

A) Apenas I, IV e V.
B) Apenas II, III e IV.
C) Apenas I, III, IV e V.
D) Todas estão corretas.
QUESTÃO 18 (Valor: 0,25)
Sobre o exercício das atividades do farmacêutico, segundo a Lei n° 13.021/2014, analise os
itens abaixo:
I. O Farmacêutico é obrigado a notificar os profissionais de saúde e os órgãos sanitários
competentes, bem como o laboratório industrial, dos efeitos colaterais, das reações adversas, das
intoxicações, voluntárias ou não, e da farmacodependência, observados e registrados na prática da
farmacovigilância.
II. O profissional farmacêutico não é obrigado a estabelecer o perfil farmacoterapêutico no
acompanhamento sistemático do paciente, mediante elaboração, preenchimento e interpretação de
fichas farmacoterapêuticas.
III. Cabe ao farmacêutico, na dispensação de medicamentos, visando a garantir a eficácia e a
segurança da terapêutica prescrita, observar os aspectos técnicos e legais do receituário.
Assinale a alternativa correta:
A) Somente o item I está correto.
B) Somente o item II está correto.
C) Somente os itens I e III estão corretos.
D) Todas as alternativas estão corretas.
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QUESTÃO 19 (Valor: 0,25)
De acordo com o Código de Ética da profissão farmacêutica, sobre a apuração ética, é correto
afirmar:
A) O processo encerra-se no momento do pedido de desligamento do profissional perante o
Conselho Regional em que esteve inscrito.
B) Apenas o farmacêutico acusado de falha ética pode ter acesso aos documentos e conteúdos de
seu processo, ficando vetada a participação de terceiros ou representantes jurídicos.
C) A competência disciplinar é do Conselho Regional de Farmácia em que o farmacêutico acusado
estiver inscrito no tempo do fato punível em que incorreu.
D) O Conselho Regional pode optar por tratar do processo ético em sigilo ou de forma pública e
transparente.
QUESTÃO 20 (Valor: 0,25)
A Resolução nº 585, de 29 de Agosto de 2013, regulamenta as atribuições clínicas do
farmacêutico, que, por definição, constituem os direitos e responsabilidades desse
profissional no que concerne a sua área de atuação. São atribuições clínicas do
farmacêutico:
I. Participar do planejamento e da avaliação da farmacoterapia, para que o paciente utilize de forma
segura os medicamentos de que necessita, nas doses, frequência, horários, vias de administração
e duração adequados, contribuindo para que o mesmo tenha condições de realizar o tratamento e
alcançar os objetivos terapêuticos;
II. Desenvolver, individualmente, ações para a promoção, proteção e recuperação da saúde, e a
prevenção de doenças e de outros problemas de saúde;
III. Realizar intervenções farmacêuticas e emitir parecer farmacêutico a outros membros da equipe
de saúde, com o propósito de auxiliar na seleção, adição, substituição, ajuste ou interrupção da
farmacoterapia do paciente;
IV. Realizar ações de rastreamento em saúde, baseadas em evidências técnicocientíficas e em
consonância com as políticas de saúde vigentes.
Estão corretas as alternativas:
A)
B)
C)
D)

I, II e III.
I e IV.
I, II, III e IV.
I, III e IV.

QUESTÃO 21 (Valor: 0,25)
Sobre o Componente Básico da Assistência Farmacêutica, julgue Verdadeiro (V) ou Falso
(F):
( ) O financiamento da assistência farmacêutica básica é responsabilidade das três esferas de
gestão.
( ) Os contraceptivos e insumos do Programa Saúde da Mulher são adquiridos e distribuídos às
Secretarias de Saúde dos Estados pelo Ministério da Saúde.
( ) Os valores de financiamento aplicados para aquisição e distribuição dos medicamentos e
insumos são definidos através do número de habitantes que utilizam o SUS.
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( ) O financiamento da assistência farmacêutica básica é responsabilidade das esferas Federal e
Municipal.
( ) O Elenco de Referência é composto por medicamentos e insumos que se destinam a atender
aos agravos prevalentes e prioritários da atenção básica à saúde.
( ) Os recursos financeiros do Ministério da Saúde são transferidos em duas parcelas anuais.
A sequência correta é:
A) V, F, F, F, V, F
B) V, V, F, F, V, F
C) F, F, F, F, F, V
D) V, V, V, F, V, F
QUESTÃO 22 (Valor: 0,25)
Segundo os objetivos da diretriz “Reorientação da Assistência Farmacêutica”, da Política
Nacional de Medicamentos, é CORRETO afirmar que:
A) O modelo de assistência farmacêutica adotado nas três instâncias de gestão deverá se
concentrar nas questões de aquisição e distribuição de medicamentos.
B) O gestor federal determinará os valores para aquisição dos medicamentos essenciais no âmbito
do Sistema Único de Saúde (SUS), com ênfase àqueles de uso em situações especiais, e fiscalizará
a ocorrência de abusos econômicos.
C) O Conselho Nacional de Saúde (CNS) terá papel preponderante no acompanhamento da
implementação da Política Nacional de Medicamentos, especialmente no tocante às decisões do
Ministério da Saúde, que poderão ser vetadas pelo CNS.
D) O processo de descentralização não exime os gestores federal e estadual da responsabilidade
relativa à aquisição e distribuição dos medicamentos em situações especiais.
QUESTÃO 23 (Valor: 0,25)
Considere uma determinada Unidade Básica de Saúde Municipal que realizou 22 dias de
atendimento aos usuários no mês de maio de 2009. Durante este mês, nos primeiros 15 dias
de atendimento, foram dispensados 2.700 comprimidos de Losartana 50mg. Nos dias que se
seguiram, os pacientes não receberam o medicamento, pois este estava em falta. Assinale a
alternativa CORRETA:
A) A Demanda Real no mês de maio é de 2.700 comprimidos de Losartana 50mg.
B) A Demanda Atendida no mês de maio é de 4.050 comprimidos de Losartana 50mg.
C) A Demanda Atendida no mês de maio é de 2.700 comprimidos de Losartana 50mg.
D) A Demanda Não Atendida no mês de maio é de 1.350 comprimidos de Losartana 50mg.
QUESTÃO 24 (Valor: 0,25)
Notificação é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde, feita
à autoridade sanitária por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, para fins de adoção
de medidas de intervenção pertinentes. São doenças de notificação compulsória imediata:
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A) HIV, hepatites, exavirose.
B) Raiva humana, cólera e botulismo.
C) Cólera, leptospirose e hepatite viral.
D) Malária, doença de Chagas e hepatite A.
QUESTÃO 25 (Valor: 0,25)
O artigo 6o da Lei 8080/1990 estabelece que está incluída no campo de atuação do Sistema
Único de Saúde (SUS): a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive
farmacêutica. Conforme regulamentação feita pelo Decreto 7508/11, o acesso universal e
igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, cumulativamente:
1. Ser o usuário residente na área de abrangência da rede municipal de saúde em questão.
2. Estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
3. Ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções
no SUS.
4. Estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes
Terapêuticas.
5. Ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
A) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
B) São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
C) São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
D) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
QUESTÃO 26 (Valor: 0,25)
Considerando-se os receituários e prescrições na prática da assistência farmacêutica,
analisar os itens abaixo:
I. O receituário de medicamentos terá validade em todo o território nacional, independentemente da
unidade da Federação em que tenha sido emitido, inclusive o de medicamentos sujeitos ao controle
sanitário especial.
II. Na Notificação de Receita B, é permitida a prescrição de medicamento para tratamento de até
60 dias.
III. O receituário de controle especial poderá conter a prescrição de somente uma medicação.
IV. A Notificação de Receita A tem validade de 30 dias e somente na Unidade Federativa que
concedeu a numeração.
Está(ão) correto(s):
A) Somente o item I.
B) Somente o item III.
C) Somente os itens I e II.
D) Somente os itens II e IV.
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QUESTÃO 27 (Valor: 0,25)
A ANVISA, através de resoluções, estabelece os critérios e condições mínimas para o
cumprimento das Boas Práticas Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento,
da dispensação, da comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos
em farmácias e drogarias. Segundo essa resolução, analise as assertivas abaixo:
I. As farmácias e drogarias devem possuir os seguintes documentos no estabelecimento: Licença
ou Alvará Sanitário expedido pelo órgão Estadual ou Municipal de Vigilância Sanitária, segundo
legislação vigente; Certidão de Regularidade Técnica, emitido pelo Conselho Regional de Farmácia
da respectiva jurisdição; Manual de Boas Práticas Farmacêuticas, conforme a legislação vigente e
as especificidades de cada estabelecimento entre outros.
II. O ambiente destinado aos serviços farmacêuticos poderá ser aquele destinado à dispensação. A
prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias deve ser permitida por autoridade
sanitária mediante prévia inspeção para verificação do atendimento aos requisitos mínimos contidos
em normas sanitárias.
III. As farmácias e as drogarias devem ter, obrigatoriamente, a assistência de farmacêutico
responsável técnico ou de seu substituto, durante todo o horário de funcionamento do
estabelecimento, nos termos da legislação vigente.
IV. A prestação de serviço farmacêutico deve ser realizada por profissional devidamente capacitado,
respeitando-se as determinações estabelecidas pelos conselhos federal e regional de farmácia.
Estão corretas as assertivas:
A) I, II e III.
B) I, III e IV.
C) I, II e IV.
D) II, III e IV.
QUESTÃO 28 (Valor: 0,25)
Conforme a portaria/SVS 344 de 1998 que aprova o regulamento técnico sobre substâncias
e medicamentos sujeitos a controle especial, a gabapentina e a olanzapina são substâncias
constantes em qual das listas do referido regulamento técnico:
A) Lista “A3” Substâncias psicotrópicas sujeitas à notificação de receita A.
B) Lista “B1” Substâncias psicotrópicas sujeitas à notificação de receita B.
C) Lista “C2” Substâncias retinóicas sujeitas à notificação de receita especial.
D) Lista “C1” Substâncias sujeitas ao controle especial e sujeitas à receita de controle especial em
duas vias.
QUESTÃO 29 (Valor: 0,25)
Qual a alternativa que contempla somente fármacos antiepilépticos?
A) Fenobarbital, Fenitoína e Valproato de sódio.
B) Zolpidem, Carbamazepina e Valproato de sódio.
C) Imipramina, Carbamazepina e Fenobarbital.
D) Clonazepam, Valproato de sódio e Fenitoína.
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QUESTÃO 30 (Valor: 0,25)
Uma grande parte da discussão e da investigação científica tem sido dirigida recentemente
ao problema da determinação da equivalência entre medicamentos de fabricantes
concorrentes. Desta forma, torna-se importante que o farmacêutico conheça algumas
definições/conceitos importantes. Logo, analise as alternativas abaixo e assinale o item
correto.
I. Equivalentes farmacêuticos são medicamentos que contêm quantidades idênticas do mesmo
fármaco, isto é, do mesmo sal ou éster da mesma molécula ativa em âmbito terapêutico, na mesma
forma farmacêutica, mas não necessariamente contendo os mesmos excipientes, e que atendem
aos mesmos critérios descritos nas farmacopeias ou a outros padrões de qualidade aplicáveis,
relacionados à identidade, dosagem, pureza, incluindo a potência, e quando aplicável, a
uniformidade de conteúdo, o tempo de desintegração e a velocidade de dissolução.
II. As alternativas farmacêuticas são medicamentos que contêm a mesma molécula ativa em âmbito
terapêutico, ou seu precursor, mas não necessariamente na mesma quantidade, forma
farmacêutica, sal ou éster.
III. Produtos farmacêuticos bioequivalentes são equivalentes farmacêuticos ou alternativas
farmacêuticas cujas velocidades e extensão da absorção não diferem significativamente entre si,
quando administrados na mesma dose molar da molécula ativa sob condições experimentais
similares, em dose única ou em doses múltiplas.
IV. Equivalente terapêutico indica equivalentes farmacêuticos que fornecem essencialmente mesmo
efeito terapêutico quando administrados nos mesmos indivíduos e com regime terapêutico idêntico.
Estão corretas:
A)

As afirmativas I, II e III estão corretas.

B)

As afirmativas II, III e IV estão corretas.

C)

As afirmativas I e IV estão corretas.

D)

Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 31 (Valor: 0,25)
Os injetáveis são preparações estéreis, livres de pirogênios, destinadas à administração
parenteral. Em relação à via de administração de injetáveis, assinale a alternativa incorreta.
A) O uso de recipientes de 1.000 mL de soluções para infusão intravenosa é comum em hospitais.
B) O volume de medicamento que pode ser convenientemente administrado pela via intramuscular
é limitado, em geral um máximo de 2 mL na região glútea e de 1 mL no músculo deltoide do braço.
C) A quantidade máxima de medicamento que pode ser injetado por via subcutânea é de
aproximadamente 1,3 mL.
D) Várias substâncias podem ser injetadas no cório, como agentes para diagnóstico,
dessensibilização ou imunização. Em geral, o volume máximo que se pode administrar de qualquer
uma destas substâncias, por via intradérmica, é de 0,1 mL.
QUESTÃO 32 (Valor: 0,25)
Em relação às formas farmacêuticas semissólidas, marque a única alternativa abaixo
incorreta:
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A) Os cremes evanescentes são emulsões de óleo-em-água (O/A) que apresentam grande
porcentagem de água e ácido esteárico ou outros componentes oleosos.
B) As glicerogelatinas são massas plásticas constituídas de gelatina (15%), glicerina (40%), água
(35%), além de uma substância medicinal (10%).
C) Os géis de fase única, também denominados de magmas, são aqueles nos quais as
macromoléculas estão uniformemente distribuídas por todo o líquido, sem ligações aparentes entre
elas e o líquido.
D) Os emplastros são massas adesivas sólidas ou semissólidas espalhadas em uma cobertura de
papel, tecido, molesquim (tipo de tecido que imita o couro) ou plástico.
QUESTÃO 33 (Valor: 0,25)
Assinale a alternativa que apresenta somente antimicrobianos macrolídeos:
A) Claritromicina, azitromicina e espiramicina.
B) Tobramicina, amoxicilina e azitromicina.
C) Clindamicina, azitromicina e ciprofloxacina.
D) Amoxicilina, azitromicina e cefadroxila.
QUESTÃO 34 (Valor: 0,25)
De acordo com a RDC nº 20/11, que dispõe sobre o controle de medicamentos à base de
substâncias classificadas como antimicrobianos, de uso sob prescrição, isoladas ou em
associação, marque a alternativa correta:
A) Fica facultativo ao estabelecimento do setor público reter uma via do receituário ao dispensar
medicamentos contendo substâncias antimicrobianas, diferentemente de farmácias e drogarias
privadas.
B) A prescrição de medicamentos antimicrobianos deve ser realizada em receituário próprio para
substâncias antimicrobianas, conforme disposto em modelo disponibilizado pelo Ministério da
Saúde.
C) A receita de antimicrobianos é válida em todo o território nacional, por 10 (dez) dias a contar da
data de sua emissão.
D) Não é permitida a fabricação e distribuição de amostras grátis de medicamentos contendo
substâncias antimicrobianas sujeitas a controle especial.
QUESTÃO 35 (Valor: 0,25)
Aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos, apresenta a mesma
concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica,
preventiva ou diagnóstica, do medicamento de referência registrado no órgão federal
responsável pela vigilância sanitária, podendo diferir somente em características relativas
ao tamanho e forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, excipientes e
veículos, devendo sempre ser identificado por nome comercial ou marca. Essa é a definição
de:
A) Medicamento Genérico.
B) Medicamento Similar.
C) Medicamento de Referência.
D) Bioequivalência.
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QUESTÃO 36 (Valor: 0,25)
Sobre o Componente Especializado e o Componente Estratégico da Assistência
Farmacêutica, identifique as frases abaixo de acordo com a numeração:
(1) Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
(2) Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
( ) O acesso a esses medicamentos está condicionado à notificação compulsória junto à Vigilância
Epidemiológica.
( ) Dentre as endemias contempladas pelo Componente estão: Tuberculose, Hanseníase, Malária
e Leishmaniose.
( ) Têm direito aos medicamentos deste Componente os pacientes que preenchem os critérios de
inclusão e não se enquadrarem nos critérios de exclusão do Protocolo Clínico e Diretrizes
Terapêuticas referente ao medicamento solicitado.
( ) Possui abrangência nacional, e os medicamentos são de elevado valor unitário, ou que, pela
cronicidade do tratamento, se tornam excessivamente caros para serem suportados pela
população.
( ) O acesso a este Componente se dá através de abertura de processo administrativo, devendo o
paciente ou, na sua impossibilidade, o seu cuidador, dirigir-se ao Centro de Custo deste
Componente, ao qual o município onde reside está vinculado.
A sequência correta é:
A) 2,1,2,2,1
B) 2,2,1,1,1
C) 1,2,1,1,1
D) 1,1,2,2,2
QUESTÃO 37 (Valor: 0,25)
Com base nos quadros: FÁRMACO e CLASSE TERAPÊUTICA, indique a correlação correta:
ITEM

FÁRMACO

ITEM

CLASSE TERAPÊUTICA

1

Enalapril

A.

Anticorpo Monoclonal

2

Ibuprofeno

B.

Tuberculostático

3

Bevacizumabe

C.

Antiretroviral

4

Rifampicina

D.

Anti Fúngico

5

Zidovudina

E.

Anti Helmíntico

6

Albendazol

F.

Anti Histamínico

7

Fluconazol

G.

Anti Inflamatório Não Esteroide

8

Prometazina

H.

Inibidor da Enzima Conversora de
Angiotensina II

A) 1-H, 2-G, 3-A, 4-B, 5-E, 6-G, 7-C, 8-D
B) 1-H, 2-E, 3-C, 4-B, 5-G, 6-D, 7-A, 8-F
C) 1-G, 2-A, 3-B, 4-D, 5-C, 6-E, 7-D, 8-H
D) 1-H, 2-G, 3-A, 4-B, 5-C, 6-E, 7-D, 8-F
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QUESTÃO 38 (Valor: 0,25)
Marque a opção em que há somente representantes dos diuréticos de alça:
A) Hidroclorotiazida, clortalidona e furosemida.
B) Bumetamida, hidroclorotiazida e clortalidona.
C) Furosemida, bumetamida, ácido etacrínico.
D) Espironolactona, hidroclorotiazida e furosemida.
QUESTÃO 39 (Valor: 0,25)
Considerando-se fármacos antidepressivos, marcar V para afirmativas Verdadeiras, F para
as Falsas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
( ) Todos os tipos de antidepressivos levam, pelo menos, duas semanas para produzir efeitos
benéficos, embora seus efeitos farmacológicos ocorram imediatamente.
( ) A paroxetina, um antidepressivo tricíclico, pode causar reação de abstinência após interrupção
abrupta no tratamento.
( ) A buspirona apresenta uma formulação de liberação lenta usada para tratar a dependência de
nicotina.
A) F - V - V
B) V - V - F
C) V - F - F
D) F - V - F
QUESTÃO 40 (Valor: 0,25)
Assinale a alternativa correta a respeito da insulina e dos hipoglicemiantes orais.
A) A metformina atua reduzindo a neoglicogênese e a sensibilidade à insulina e aumentando a
absorção de glicose no trato gastrointestinal.
B) As sulfonilureias são utilizadas, principalmente, por indivíduos portadores de diabetes melito do
tipo 1, casos cuja maioria está ligada à resistência à insulina.
C) A metformina faz parte do grupo dos inibidores da alfaglicosidase, hipoglicemiantes orais que
agem principalmente nos receptores das células beta do pâncreas, aumentando a secreção da
insulina.
D) A metformina pertence à classe das biguanidas, que, diferentemente das sulfonilureias, não
afetam a secreção de insulina.
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