
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

ESTADO DE SÃO PAULO

concurso público

029. Prova objetiva

farmacêutico

�  Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 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 e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
�  Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorrida 1 hora do início 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.

Nome do candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorG
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conhecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto de Luis Fernando Verissimo para responder às 
questões de números 01 a 06.

2020

E lá fomos nós para o ano vinte-vinte, na esperança de 
que a repetição dos números significasse alguma coisa...

Vivemos sempre com a expectativa que uma anomalia ou 
qualquer ruptura com o normal – como um ano com números 
reincidentes – seja um sinal. E há pessoas que procuram nos 
astros esse sinal de que algo guia seus passos e orienta sua 
vida.

Quando comecei a trabalhar na imprensa, há 200 anos, 
fazia de tudo na redação, depois de passar o dia no meu 
outro emprego de redator de publicidade. Um dia me pediram 
para fazer o horóscopo, já que o astrólogo profissional insistia 
em ganhar um aumento, uma reivindicação irrealista, dadas 
as condições do jornal. Como eu já fazia de tudo na redação, 
comecei a fazer o horóscopo também. Todos os dias inven-
tava o destino das pessoas e distribuía as previsões e os 
conselhos pelos 12 signos do zodíaco.

O horóscopo era a última coisa que eu fazia no jornal an-
tes de ir me encontrar com a Lucia e, se tivéssemos sorte, ir a 
um cinema, de modo que meu horóscopo era sempre feito às 
pressas, e com a escassa energia que sobrava depois de um 
dia fazendo de tudo. E então bolei uma solução genial para 
liquidar o horóscopo em pouco tempo e ir embora. Como era 
óbvio que as pessoas só querem saber o texto do seu próprio 
signo, comecei a fazer um rodízio: mudava os textos de signo 
e de lugar. O que um dia era o texto para libra no dia seguinte 
era para sagitário, etc. Ninguém iria notar a trapaça sideral, 
os deuses me perdoariam.

Não demorou para que o editor do jornal me chamas-
se. Tinha muita gente reclamando do horóscopo. O que eu 
pensava que era óbvio não era. Minha pseudoesperteza  
tinha sido descoberta, aparentemente todo o mundo lê todo 
o horóscopo todos os dias. Minha breve carreira de astrólogo 
terminou ali. Mas eu só queria dizer que, mesmo quando era 
eu que escrevia os textos, nunca deixava de ler o que libra 
reservava para meu futuro. Fazer o quê? Precisamos de uma 
direção na vida, venha ela de onde vier.

(O Estado de São Paulo, 05.01.2020. Adaptado)

01. Com base nas informações do texto, assinale a alterna-
tiva correta.

(A) A responsabilidade dos astros na ocorrência de 
eventos reincidentes é fato consumado para a maio-
ria das pessoas.

(B) O escritor, chegando à redação do jornal, redigia ra-
pidamente o horóscopo a fim de estar livre para sair 
com a namorada.

(C) O autor percebeu que era improcedente a sua ideia 
de que os leitores liam exclusivamente as informa-
ções relativas ao próprio signo.

(D) O chefe da redação optou por demitir o astrólogo vis-
to que este carecia de habilidade para se responsa-
bilizar pela seção.

(E) O horóscopo redigido pelo autor priorizava conse-
lhos para o sucesso na vida doméstica e amorosa 
dos leitores.

02. No quarto parágrafo, em – Como era óbvio que as pesso-
as só querem saber o texto do seu próprio signo, comecei 
a fazer um rodízio: mudava os textos de signo e de lugar. 
–, os dois-pontos introduzem uma

(A) explicação e equivalem a isto é.

(B) advertência e equivalem a aliás.

(C) opinião e equivalem a excepcionalmente.

(D) retificação e equivalem a a saber.

(E) suposição e equivalem a ou seja.

03. Considere as frases elaboradas a partir do texto original.

•         no horóscopo publicado pelo jornal esta-
vam previsões e orientações para os leitores.

•   Considerando       as reclamações dos leitores, 
o editor imediatamente advertiu o autor sobre a condu-
ta inapropriada.

•   Apostando na sua esperteza, o autor         que 
aleatoriamente alternava os textos relativos aos signos 
do zodíaco.

Atendendo à norma-padrão da língua portuguesa, as 
lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, por

(A) Inseridas ... pertinente ... meia

(B) Inseridas ... pertinentes ... meio

(C) Inseridos ... pertinentes ... meia

(D) Inseridos ... pertinente ... meio

(E) Inseridos ... pertinentes ... meio
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Leia o texto de Ruy Castro para responder às questões de 
números 06 a 10.

Beijos proibidos

Manier Sael, um imigrante haitiano em São Paulo, por 
meio de tocante entrevista ao jornal, contou que, ao chegar 
ao Brasil, e ao começar a namorar a brasileira que se tornaria 
sua mulher e mãe de sua filha, disse-lhe que tinha um dese-
jo: beijá-la em público, na rua. “No Haiti, isso não existe”, ele 
explicou. “É uma coisa que eu nunca tinha visto na vida real, 
só na televisão. Ela falou que tudo bem. Como eu me senti 
nessa hora [ao beijá-la]? Me senti brasileiro”.

É interessante como, às vezes, precisamos de que al-
guém de fora venha nos revelar quem somos ou como so-
mos. Haverá coisa mais corriqueira no Brasil do que beijar 
em público? Pelo menos, é o que pensamos e – conside-
rando quantas vezes fizemos isso sem o menor problema – 
será preciso um exercício intelectual para nos lembrar de que 
pode ter havido exceções à regra. 

Duas cidades do interior de São Paulo já tiveram juízes 
que proibiram beijos em praça pública. E isso não foi no sé-
culo 19, mas nos anos loucos de 1980 e 1981. Até a proibi-
ção ser revogada por ridícula, vários casais foram parar na 
cadeia.

Um dos restaurantes mais antigos do Rio, a Adega Flor 
de Coimbra, até hoje ostenta na parede um quadro dos ve-
lhos tempos: “Proibido beijos ousados”. O quadro continua lá 
pelo folclore, claro – mesmo porque, tendo pedido sua farta e 
deliciosa feijoada à Souza Pinto, quem pensará em dar 
beijos, mesmo ousados? 

E uma querida senhora que conheci, ao ver um casal se 
beijando na novela da TV, deu um profundo suspiro e, do 
alto de seus 90 anos, exclamou, talvez sem se dar conta de 
que todos na sala podiam escutá-la: “Eu nunca fui beijada!”. 
Ali, naquele momento, todos nos conscientizamos da nossa 
tremenda fragilidade.

(www1.folha.uol.com.br/colunas/ruycastro/2019/10/beijos-proibidos.shtml 
Publicado em 28.10.2019. Adaptado)

06. Uma semelhança entre os dois textos da prova, 2020 e 
Beijos proibidos, está no fato de os autores

(A) compartilharem suas experiências com os leitores, o 
que se confirma pelo emprego de verbos na primeira 
pessoa.

(B) revelarem-se indivíduos que, apesar da pretensa 
postura racional diante da vida, são supersticiosos.

(C) relatarem as dificuldades que aqueles que trabalham 
na imprensa precisam enfrentar para sobreviver 
nesse meio.

(D) descreverem, utilizando termos jocosos, comporta-
mentos culturais que são tipicamente brasileiros.

(E) servirem-se de linguagem subjetiva para criticar o 
puritanismo descabido dos leitores.

04. Assinale a alternativa em que a frase reescrita com base 
nas ideias do texto está em conformidade com a regência 
padrão.

(A) Vivemos sempre na ânsia a que uma anomalia 
rompa com a normalidade.

(B) Há pessoas que procuram nos astros um sinal de 
algo que guie nossos passos, que dê um norte com 
nossa vida.

(C) O astrólogo profissional tinha a pretensão com  
ganhar um aumento, mas era uma reivindicação  
irrealista.

(D) Meu horóscopo era sempre feito às pressas, e com a 
escassa energia de que dispunha depois de um dia 
fazendo de tudo.

(E) Nunca deixava de olhar o horóscopo para ver o futu-
ro de que libra me havia destinado.

05. O sinal indicativo de crase está corretamente empregado 
na alternativa que completa a frase: O autor...

(A) procurava fazer face à uma jornada de trabalho  
estafante.

(B) deu-se à certas extravagâncias, como estabelecer 
um rodízio entre os signos do horóscopo.

(C) afirma que muitos atribuem poderes mágicos à repe-
tição dos números em determinadas datações.

(D) não imaginou que os leitores eram habituados à ler 
todos os signos.

(E) aceitou fazer o horóscopo, embora fosse uma seção 
à que não dava importância.
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09. Assinale a alternativa redigida em conformidade com a 
norma-padrão de concordância verbal.

(A) Beijos em público, para Manier Sael, fazia parte de 
comportamentos que eram condenados em seu país 
de origem.

(B) Por conta da proibição imposta por alguns juízes, 
houve casais que foram conduzidos para a prisão.

(C) Apesar de beijar na rua ser algo corriqueiro no Bra-
sil, existiram exceções à regra como comprova duas 
cidades paulistas.

(D) Alguns clientes certamente se esquecerão de beijos 
ousados quando estiver degustando a famosa feijo-
ada do restaurante.

(E) Em duas cidades do Brasil, proibiram-se beijos em 
locais públicos, o que geraram muitas contestações.

10. Atendendo à norma-padrão de emprego e de colocação 
dos pronomes, assinale a alternativa em que a expressão 
destacada na frase pode ser substituída pela expressão 
entre parênteses.

(A) Para o repórter, Manier Sael concedeu ao repórter 
uma entrevista tocante. (o concedeu)

(B) Para a futura esposa, ele timidamente confessou à 
futura esposa o desejo de dar um beijo em público. 
(confessou-lhe)

(C) Cenas de beijos, somente pela televisão é que 
Manier havia visto cenas de beijos. (havia visto-as)

(D) Exceções à regra, precisamos de um exercício inte-
lectual para recordar exceções à regra. (recordar-
-lhes)

(E) Quanto ao pedido de Manier, a namorada, que nada 
viu de constrangedor na situação, aceitou o pedido 
de Manier. (aceitou-o)

07. De acordo com o conteúdo do texto, é correto afirmar que

(A) Manier Sael, assim como muitos imigrantes, decla-
rou ter vindo ao Brasil com o intuito de formar uma 
família.

(B) os juízes das duas cidades paulistas proibiram  
beijos públicos atendendo a reivindicações de parte 
dos munícipes.

(C) o restaurante carioca mantém o quadro dos velhos 
tempos na parede, pois é uma forma direta de repri-
mir a conduta dos clientes.

(D) as pessoas presentes na sala se surpreenderam 
quando a senhora decidiu inteirá-los de certas 
frustrações de sua juventude.

(E) o paralelo com outras culturas nos dá, segundo o  
autor, uma dimensão mais ampla de nosso perfil 
como nação.

08. Houve duas cidades no país que proibiram, 
       em meio aos anos loucos de 1980 e 1981, 
beijos em praça pública;       ,        fi-
cou evidente o absurdo dessa imposição, a proibição foi 
revogada.

Para que a frase mantenha o sentido original do texto, 
as lacunas devem ser preenchidas, correta e respectiva-
mente, por

(A) ainda que ... no entanto ... visto que

(B) mesmo que ... depois que ... e

(C) como ... ou ... porque

(D) por conseguinte ... porém ... desde que

(E) embora ... para que ... pois
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r a s c u n h oMateMática

Considere os seguintes dados aproximados referentes à  
cidade de Ilhabela para responder às questões de números 
11 e 12.

Ilhabela
Área territorial 346 km2

População estimada (2019) 35 mil hab.
(https://www.ibge.gov.br)

11. A densidade demográfica de uma cidade é definida como 
a razão entre a sua população e a sua área. Essa medida 
com relação à cidade de Ilhabela é um valor de, aproxi-
madamente,

(A) 10 hab./km2.

(B) 101 hab./km2.

(C) 311 hab./km2.

(D) 381 hab./km2.

(E) 12 110 hab./km2.

12. Segundo dados da Prefeitura de Ilhabela, no dia 
21.02.2020 houve na cidade uma precipitação de cerca 
de 120 mm. Sabendo que cada milímetro de precipita-
ção significa que em uma área de 1 m² choveu 0,001 m3 
de água; em Ilhabela, na data mencionada, o volume de 
água que caiu na cidade foi de cerca de

(A) 120 mil metros cúbicos.

(B) 20,8 milhões de metros cúbicos.

(C) 41,5 milhões de metros cúbicos.

(D) 2,1 bilhões de metros cúbicos.

(E) 4,2 bilhões de metros cúbicos.

Considere o seguinte Decreto da cidade de Ilhabela para  
responder às questões de números 13 e 14.

Decreto Municipal no 2.462, de 07.02.2011

Dispõe sobre o uso de taxímetro nos carros de aluguel, 
fixa-lhes cor padrão e estabelece valor de bandeirada.

Art. 2o A partir de 90 (noventa) dias a contar da data do 
presente decreto, o valor da corrida será:

I – bandeirada no valor de R$ 4,50 (quatro reais e  
cinquenta centavos); (NR) (redação estabelecida pelo art. 1o 
do Decreto Municipal no 2.574, de 31.03.2011).

II – quilometro rodado: (NR) (redação estabelecida pelo 
art. 1o do Decreto Municipal no 7.164, de 09.10.2018).

a) bandeira 1 – R$ 4,28 (quatro reais e vinte e oito  
cen tavos), de segunda-feira à sexta-feira, entre as 6:00 hs e 
20:00 hs.

b) bandeira 2 – R$ 5,55 (cinco reais e cinquenta e  
cinco centavos), após as 20:00 hs até 6:00 hs, bem como aos 
sábados, domingos e feriados, e a qualquer hora no período 
correspondente aos dias 1o de julho a 15 de julho e 16 de 
dezembro a 31 de dezembro.
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r a s c u n h o13. A tarifa do quilômetro rodado da bandeira 2 apresenta um 
aumento em relação à da bandeira 1

(A) inferior a 20%.

(B) entre 20% e 24%.

(C) entre 24% e 28%.

(D) entre 28% e 32%.

(E) superior a 32%.

14. Considerando que o preço da corrida de táxi é composto do 
valor da bandeirada mais um valor proporcional à distância 
percorrida, um passageiro que tenha feito uma corrida de  
5 km em Ilhabela no domingo pagará

(A) R$ 14,33.

(B) R$ 21,40.

(C) R$ 25,90.

(D) R$ 27,75.

(E) R$ 32,25.

15. Um setor da Prefeitura de Ilhabela recebeu uma  
demanda de realização de um determinado trabalho 
com prazo máximo de 5 dias. Sabe-se que esse mesmo  
trabalho, com as 9 máquinas de que o setor dispõe, leva 
8 dias para ser concluído. Se cada máquina nova custa  
R$ 2.500,00, o valor mínimo que deverá ser investido 
para a aquisição de máquinas, de modo que o prazo  
determinado seja respeitado, é de

(A) R$ 12.500,00.

(B) R$ 15.000,00.

(C) R$ 22.500,00.

(D) R$ 35.000,00.

(E) R$ 37.500,00.

16. Para entrar em Ilhabela, os veículos com placa de outras 
cidades devem pagar uma taxa, cujos valores arrecada-
dos são utilizados em projetos de preservação ambiental. 
Segundo dados do site da prefeitura de Ilhabela, os carros 
devem pagar R$ 7,50 e as motocicletas R$ 3,00. Se em 
dado dia entraram em Ilhabela 1 376 veículos entre carros 
e motocicletas e foram arrecadados R$ 9.303,00 de taxa 
ambiental com eles, o número de carros que entrou na ilha 
foi de

(A) 226.

(B) 344.

(C) 688.

(D) 1 032.

(E) 1 150.
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17. Considere as tabelas a seguir:

Tarifas para os serviços de abastecimento de água  
e/ou coleta de esgoto, para o município de Ilhabela,  

a partir de 11 de Maio de 2019

Categoria residencial/comum
Classes de

consumo m3/mês
Tarifa de água

– (em R$)
Tarifas de esgoto 

– (em R$)
0 a 10 26,18/mês 26,18/mês
11 a 20 3,65/m3 3,65/m3

21 a 50 4,83/m3 4,83/m3

Acima de 50 6,55/m3 6,55/m3

(https://www9.sabesp.com.br/agenciavirtual/pages/tarifas)

Exemplo de classificação de um consumo de 25 m3

Classes de consumo
m3/mês Consumo

0 a 10 Mínimo
11 a 20 10
21 a 50 5

Acima de 50 0

Um morador de Ilhabela da categoria residencial/comum que consuma 60 m3 pagará, referente unicamente às tarifas de 
água e de esgoto, um total de

(A) R$ 82,42.

(B) R$ 273,08.

(C) R$ 393,00.

(D) R$ 546,16.

(E) R$ 786,00.

18. No gráfico a seguir são apresentadas as temperaturas médias aproximadas na cidade de Ilhabela em cada um dos meses 
de 2019:

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov. dez.

(http://www.ciiagro.sp.gov.br)

Com base nesses dados, considerando a temperatura média em um dado período como a média das temperaturas  
médias em cada um dos meses correspondentes, a temperatura média em Ilhabela nos 4 meses mais frios de 2019

(A) foi inferior a 19 ºC.

(B) esteve entre 19 ºC e 20 ºC.

(C) esteve entre 20 ºC e 21ºC.

(D) esteve entre 21 ºC e 22 ºC.

(E) foi superior a 22 ºC.
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r a s c u n h o19. Um funcionário da Prefeitura de Ilhabela estava orçando 
a compra de um determinado material de consumo para o 
seu setor e encontrou-o em diferentes medidas, conforme 
tabela a seguir:

Embalagem Medida Valor
A 50 cm x 50 m R$ 29,90
B 25 cm x 100 m R$ 31,50
C 1 m x 25 m R$ 35,90
D 1 m x 50 m R$ 49,40
E 50 cm x 100 m R$ 54,70

Considerando que esse funcionário optou pela embala-
gem cujo valor por metro quadrado do material era inferior 
a R$ 1,00, então a embalagem escolhida foi

(A) A.

(B) B.

(C) C.

(D) D.

(E) E.

20. A figura a seguir é uma representação aproximada da  
região de Ilhabela em que as ruas Prof. Malaquias e  
Rondônia se encontram na Rio Grande do Sul:

R. Pará

R. R
ondônia

R. Maranhão

6
6
 m

1
2
0

m

160 m

R. Rio Gde. do Sul

A
v.

 P
ro

f.
 M

a
la

q
u
ia

s

Considerando que na representação aproximada a  
Rua Maranhão e a Rua Pará são paralelas, o trecho da 
Rua Rondônia entre elas medirá

(A) 88 m.

(B) 106 m.

(C) 248 m.

(D) 290 m.

(E) 346 m.
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24. No sábado, 25 de janeiro (2020), o presidente do Brasil, 
Jair Bolsonaro, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra 
Modi, anunciaram 15 acordos. A maioria deles não terá 
efeito prático a curto e médio prazo, mas contribui para 
o estabelecimento de uma relação mais próxima entre os 
dois países.

(Uol. Disponível em https://bit.ly/37Vt8zo. 
Acesso em 23.02.2020. Adaptado)

Os repórteres que cobriram a viagem do presidente bra-
sileiro à Índia destacam, entre outras, a intenção

(A) dos dois países de se apresentarem como negocia-
dores de planos de paz para o Oriente.

(B) dos dois governos criarem leis que protejam os  
ecossistemas e impeçam o aquecimento global.

(C) de fortalecer a produção pecuária criando condi-
ções para ampliar pastagens em zonas de proteção  
ambiental.

(D) da Índia de apoiar o ingresso do Brasil como mem-
bro não permanente do Conselho de Segurança da 
ONU.

(E) de criarem um mercado comum entre os dois países 
com isenção tarifária para todos os produtos indus-
trializados e in natura.

25. O presidente Jair Bolsonaro assinou, nesta sexta-feira 
(21.02.2020), o projeto de reforma administrativa que re-
estruturará as regras do funcionalismo federal. A Propos-
ta de Emenda Constitucional deve ser enviada ao Con-
gresso depois do carnaval.

(Câmara dos Deputados. Disponível em https://bit.ly/3c1gOkuo. 
Acesso em 23.02.2020. Adaptado)

De acordo com o projeto do executivo,

(A) o servidor público será proibido de se filiar a partido 
político.

(B) a estabilidade acaba para os novos servidores.

(C) os critérios de avaliação de desempenho serão feitos 
por empresas terceirizadas.

(D) o fim da estabilidade é para todos os servidores (no-
vos e antigos).

(E) a remuneração inicial será aumentada para se  
equiparar ao mercado.

atuaLidades

21. A 92a edição do Oscar premiou o filme American  
Factory, na Categoria de Melhor Documentário. Ele mos-
tra a fragilidade das relações trabalhistas nos EUA com a 
abertura da indústria chinesa pós-crise norte-americana.

(Poder360. Disponível em: https://bit.ly/2SSii9h.  
Acesso em 23.02.2020. Adaptado)

Na mesma categoria concorria o filme brasileiro

(A) A vida invisível.

(B) A voz do silêncio.

(C) Bacurau.

(D) Legalidade.

(E) Democracia em Vertigem.

22. No dia 28 de janeiro de 2020, o presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, apresentou um plano de paz para 
o conflito entre Israel e Palestina.

Entre os pontos principais da proposta está a

(A) injeção de US$ 50 bilhões para a Palestina gerar  
1 milhão de empregos.

(B) divisão de Jerusalém como capital de Israel ao norte 
e da Palestina ao sul.

(C) manutenção dos atuais territórios ocupados por Israel.

(D) devolução do povoado de Abu Dis, próximo à Cidade 
Velha de Jerusalém, para a Palestina.

(E) manutenção dos atuais territórios palestinos e reco-
nhecimento do estado Palestino pelos EUA.

23. O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, nesta 
quarta-feira (11.12.2019), o projeto de lei do saneamento 
básico (PL no 4.162/19, do Poder Executivo), que facilita 
a privatização de estatais do setor.

(Camara dos Deputados. Disponivel em https://bit.ly/2SRrydx.  
Acesso em 23.02.2020. Adaptado)

Além da possibilidade de privatização, o projeto prevê

(A) a prorrogação do prazo para o fim dos lixões.

(B) a criação de regras claras para o financiamento  
cruzado.

(C) a obrigatoriedade da empresa contratada de fazer a 
despoluição dos rios que recebem esgotos.

(D) que os atuais contratos não poderão ser prorrogados 
pelas partes em nenhuma hipótese.

(E) o cancelamento dos contratos de saneamento 
pactua dos com estatais.
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29. Em uma apresentação do MS-PowerPoint 2019, em sua 
configuração original, com o foco no painel de miniaturas, 
pode-se adicionar um novo slide utilizando-se o atalho 
por teclado

(A) Ctrl + N

(B) Ctrl + Z

(C) Ctrl + S

(D) Ctrl + M

(E) Ctrl + B

30. Os campos exibidos a seguir, descrevem o preen-
chimento automático resultante do uso da opção  
Responder a Todos, feita pelo usuário de conta  
segundo@ilhabela.gov.br ao responder uma mensagem 
do usuário de conta primeiro@ilhabela.gov.br.

De: segundo@ilhabela.gov.br
Para: primeiro@ilhabela.gov.br
Cc: terceiro@ilhabela.gov.br
Cco:

Assinale a alternativa que apresenta os campos  
preenchidos na origem, ou seja, como poderiam estar  
os campos da mensagem enviada pelo usuário de conta 
primeiro@ilhabela.gov.br.

(A) De: primeiro@ilhabela.gov.br
Para: segundo@ilhabela.gov.br
Cc: quarto@ilhabela.gov.br
Cco: terceiro@ilhabela.gov.br

(B) De: primeiro@ilhabela.gov.br
Para: terceiro@ilhabela.gov.br
Cc: segundo@ilhabela.gov.br
Cco: quarto@ilhabela.gov.br

(C) De: primeiro@ilhabela.gov.br
Para: quarto@ilhabela.gov.br
Cc: terceiro@ilhabela.gov.br
Cco: segundo@ilhabela.gov.br

(D) De: primeiro@ilhabela.gov.br
Para: segundo@ilhabela.gov.br
Cc:
Cco: terceiro@ilhabela.gov.br

(E) De: primeiro@ilhabela.gov.br
Para: segundo@ilhabela.gov.br
Cc:
Cco:

noções de inforMática

26. No MS-Windows 10, em sua configuração padrão, há um 
aplicativo com funcionalidade de assistente chamado

(A) Google Assistente.

(B) Bia.

(C) Alexia.

(D) Siri.

(E) Cortana.

27. Após adicionar uma imagem (por meio do ícone Imagem 
da guia Inserir) em um documento do MS-Word 2019, 
em sua configuração padrão, um usuário clicou com o 
botão direito sobre a imagem e escolheu a opção Inserir 
Legenda.

Assinale a alternativa que apresenta o rótulo pré-selecio-
nado nas opções na janela que se abre após a escolha 
descrita no enunciado.

(A) Figura.

(B) Equação.

(C) Tabela.

(D) Foto.

(E) Imagem.

28. A planilha a seguir foi elaborada por meio do MS-Excel 
2019, em sua configuração padrão.

1

2

3

4

5

6

A

A

B

B

C

C

D

A

E

E

A B

Assinale a alternativa que apresenta o valor resultante da 
aplicação da fórmula =CONT.SE(A1:B5;">B1") na célula 
B6.

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

(E) 7
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33. De acordo com a RDC no 222/2018 da ANVISA, os resí-
duos sanitários

(A) que contêm agentes biológicos conhecidos por não 
causarem doenças no homem ou nos animais adul-
tos sadios são classificados como classe de risco 
zero.

(B) que contêm agentes biológicos que provocam in-
fecções no homem ou nos animais, cujo potencial 
de propagação na comunidade e de disseminação 
no meio ambiente é limitado e para os quais exis-
tem medidas terapêuticas e profiláticas eficazes são 
classificados como classe de risco 1.

(C) classificados como classe de risco 2 são os de alto 
risco individual e moderado risco para a comunidade.

(D) que contêm os agentes biológicos que possuem ca-
pacidade de transmissão por via respiratória e que 
causam patologias humanas ou animais, potencial-
mente letais, para as quais existem usualmente me-
didas de tratamento ou de prevenção são classifica-
dos como classe de risco 3.

(E) classificados como classe de risco 4 são os de alto 
risco para a comunidade e moderado risco individual.

34. Assinale a alternativa que apresenta a definição correta, 
de acordo com a Lei no 9.787/1999.

(A) Produto Farmacêutico Intercambiável é aquele que 
contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos, 
apresenta a mesma concentração, forma farmacêuti-
ca, via de administração, posologia e indicação tera-
pêutica, preventiva ou diagnóstica, do medicamento 
de referência registrado no órgão federal responsá-
vel 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 identifi-
cado por nome comercial ou marca.

(B) Medicamento Genérico é o medicamento similar a um 
produto de referência ou inovador, que se pretende 
ser com este intercambiável, geralmente produzido 
após a expiração ou renúncia da proteção patentária 
ou de outros direitos de exclusividade, comprovada 
a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado 
pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI.

(C) Medicamento Similar é o equivalente terapêutico de 
um medicamento de referência, comprovados, es-
sencialmente, os mesmos efeitos de eficácia e se-
gurança.

(D) Biodisponibilidade consiste na demonstração de 
equivalência farmacêutica entre produtos apresen-
tados sob a mesma forma farmacêutica, contend o 
idêntica composição qualitativa e quantitativa de 
princípio(s) ativo(s), e que tenham comparável  
bioequivalência, quando estudados sob um mesmo 
desenho experimental.

(E) Bioequivalência indica a velocidade e a extensão de 
absorção de um princípio ativo em uma forma de do-
sagem, a partir de sua curva concentração/tempo na 
circulação sistêmica ou sua excreção na urina.

conHeciMentos esPecíficos

31. Assinale a alternativa correta em relação ao Código 
de Saúde Municipal, de acordo com a Lei Orgânica do 
m unicípio de Ilhabela.

(A) O Conselho Municipal de Saúde, de caráter per-
manente, deliberativo e paritário, é constituído por 
representantes dos usuários, representantes do 
g overno, dos prestadores de serviço e dos profissio-
nais de saúde.

(B) Ordinariamente, a cada ano, convocada pela auto-
ridade municipal de saúde, ou, extraordinariamente, 
pelo Conselho Municipal de Saúde, realizar-se-á 
conferência municipal de saúde, da qual participarão 
representantes dos vários segmentos sociais, para 
avaliar a questão da saúde e estabelecer diretrizes 
para o setor.

(C) O Município se integra com o Estado, mas não com 
a União, através dos recursos da seguridade social, 
o SUS, cujas ações e serviços públicos, na sua cir-
cunscrição territorial, são por ele dirigidos.

(D) Apenas as instituições privadas filantrópicas e as 
sem fins lucrativos poderão participar de forma su-
plementar do SUS, mediante contrato de direito pú-
blico ou convênios.

(E) O direito à saúde não implica na opção quanto ao 
tamanho da prole nem nas condições dignas de tra-
balho e educação.

32. Em relação às atividades que envolvam a substância  
talidomida, é correto afirmar que

(A) para produzir, fabricar, transformar, preparar, arma-
zenar, fracionar, beneficiar, importar, exportar, ven-
der, comprar, distribuir, dispensar, transportar ou 
executar quaisquer outras atividades com a substân-
cia talidomida, ou medicamento que a contenha, é 
obrigatória a obtenção de Autorização Especial con-
cedida pela Secretaria Estadual de Saúde.

(B) os laboratórios oficiais fabricantes podem fornecer o 
medicamento talidomida aos programas qualificados 
pela autoridade estadual competente e a estabele-
cimentos de ensino/pesquisa devidamente autoriza-
dos pela Anvisa.

(C) a fabricação do medicamento à base de talidomida 
será efetuada somente por laboratórios oficiais, me-
diante programação do Ministério da Saúde.

(D) é permitida a manipulação da substância e do medi-
camento talidomida em farmácias oficiais.

(E) é permitida a presença de mulheres nas linhas de 
produção e fabricação, em quaisquer das etapas que 
levem à exposição ao produto, desde que não este-
jam grávidas.
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37. Assinale a alternativa que apresenta, entre outros, um do-
cumento que as farmácias e drogarias devem possuir no 
estabelecimento e o órgão responsável por sua expedição.

(A) Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) 
expedida pela Secretaria de Saúde.

(B) Autorização Especial de Funcionamento (AE) para 
farmácias, expedida pela Secretaria de Comércio.

(C) Licença ou Alvará Sanitário expedido pelo órgão Es-
tadual ou Municipal de Vigilância Sanitária, segundo 
legislação vigente.

(D) Certidão de Regularidade Técnica, emitida pela 
ANVISA.

(E) Manual de Boas Práticas Farmacêuticas, emitida 
pelo Ministério da Saúde.

38. Em relação ao processamento de sangue e hemocompo-
nentes, é correto afirmar que

(A) os hemocomponentes devem ser obtidos por coleta 
seletiva de hemocomponentes em máquina de aférese 
e não por centrifugação refrigerada do sangue total, de 
acordo com os critérios técnicos definidos pelo MS e 
pelas Boas Práticas do Ciclo Produtivo do Sangue.

(B) todo o processo para a obtenção de hemocompo-
nentes deve ser realizado em sistema aberto, utili-
zando bolsas coletoras para esta finalidade.

(C) a utilização de dispositivos para conexão estéril é 
considerada processamento em sistema aberto, 
desde que seja realizado em conformidade com as 
instruções do fabricante dos dispositivos e com pro-
cedimentos validados.

(D) caso seja necessária a realização de processamen-
tos especiais dos hemocomponentes que envolvam 
a abertura e a manipulação do sistema, deve-se utili-
zar cabine de segurança biológica Classe IB.

(E) os hemocomponentes produzidos em sistema aberto 
deverão ser mantidos sob refrigeração (2 ºC a 6 ºC) 
e utilizados em até 24 horas, exceto para os hemo-
componentes plaquetários que devem ser utilizados 
em até 4 horas da produção.

39. Assinale a alternativa correta em relação ao armazena-
mento dos hemocomponentes.

(A) Os hemocomponentes eritrocitários produzidos de-
vem ser armazenados a 0 ± 2 ºC, com validade a 
depender da solução preservante contida na bolsa.

(B) O concentrado de hemácias congeladas deve ser ar-
mazenado 65 ºC negativos ou inferior, com validade 
de 2 anos a contar da data da doação.

(C) O plasma fresco congelado (PFC) deve ser total-
mente congelado, mediante processo validado, no 
prazo ideal de 2 h e no máximo em 4 h após a coleta.

(D) Caso o armazenamento do PFC se dê em tempera-
tura entre -18 ºC e -30 ºC, a validade do produto é de 
6 meses; e se armazenado a -30 ºC ou menos, terá 
validade de 12 meses.

(E) O plasma isento de crioprecipitado deve ser prepara-
do em sistema fechado, armazenado a 18 ºC negati-
vos ou inferior, e tem validade de 12 meses.

35. Em relação aos medicamentos antimicrobianos, é correto 
afirmar que

(A) a prescrição deverá ser realizada em receituário pri-
vativo do prescritor ou do estabelecimento de saúde, 
em modelo de receita específico.

(B) a receita deve ser prescrita de forma legível, sem 
rasuras, em 2 vias e contendo, como identificação 
do paciente: nome completo e idade (que podem ser 
preenchidos pelo farmacêutico); o sexo não é obri-
gatório.

(C) há limitação de no máximo 2 medicamentos antimi-
crobianos prescritos por receita.

(D) a receita poderá conter a prescrição de outras cate-
gorias de medicamentos desde que não sejam sujei-
tos a controle especial.

(E) a dispensação em farmácias e drogarias públicas 
dar-se-á mediante a retenção da 2a via da receita, 
devendo a 1a via ser devolvida ao paciente; nas far-
mácias e drogarias privadas a dispensação pode ser 
feita com apenas uma via da receita.

36. Assinale a alternativa correta em relação aos antimicro-
bianos.

(A) É facultado, ao farmacêutico, a administração de 
a ntimicrobianos injetáveis, nas farmácias e droga-
rias, desde que haja prévia autorização da autori-
dade sanitária competente.

(B) É vedada a fabricação e distribuição de amostras 
grátis de medicamentos contendo antimicrobianos.

(C) As farmácias e drogarias deverão manter à disposi-
ção das autoridades sanitárias, por um período de 5 
anos, a documentação referente à compra, venda, 
transferência, perda e devolução das substâncias 
antimicrobianas bem como dos medicamentos que 
as contenham.

(D) É permitida a venda de cloranfenicol, neomicina e 
tetraciclina sem receita médica, de acordo com o 
anexo I da RDC no 20/2011 da ANVISA.

(E) As farmácias públicas que disponibilizam medica-
mentos mediante ressarcimento, a exemplo das 
unidades do Programa Farmácia Popular do Bra-
sil, devem realizar a escrituração por meio de Livro 
de Registro Específico para Antimicrobianos ou por 
meio de sistema informatizado, previamente avalia-
do e aprovado pela vigilância sanitária local, deven-
do obedecer ao prazo máximo de três dias para es-
crituração, a contar da data da dispensação.
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43. Assinale a alternativa que apresenta um episódio que 
pode ser considerado de infecção hospitalar.

(A) Criança internada em enfermaria de pediatria que 
apresenta hepatite A no 7o dia de internação.

(B) Criança internada sem patologia infecciosa em uni-
dade de pediatria e que apresenta episódio de gas-
troenterite infecciosa (febre, diarreia, vômitos) no 4o 
dia de internação e cuja etiologia foi assumida como 
viral uma vez que não se isolou agente bacteriano.

(C) Paciente internado em serviço de emergência por 
fratura de tíbia e fíbula posterior a atropelamento 
que apresenta pneumonia bacteriana no 1o dia de 
internação.

(D) Paciente do sexo feminino internada para tratamento 
de diabetes em unidade de clínica médica que apre-
senta ao exame de admissão, febre, dor pélvica e 
secreção vaginal purulenta. Não há história de inter-
nações anteriores.

(E) Menino com 10 anos, internado por pneumonia bac-
teriana (mais tarde de etiologia estabelecida como 
estafilocócica) e desidratação, apresentou septice-
mia causada por esse mesmo agente no 5o dia de 
internação.

44. De acordo com a Lei no  8.666/93, que rege as licitações, 
considera-se

(A) empreitada integral, quando se contrata a execução 
da obra ou do serviço por preço certo e total.

(B) execução direta, toda aquisição remunerada de bens 
para fornecimento de uma só vez ou parceladamente.

(C) alienação, toda transferência de domínio de bens a 
terceiros.

(D) obras, serviços e compras de grande vulto, aquelas 
cujo valor estimado seja superior a 10 vezes o limite 
estabelecido nesta Lei.

(E) produtos para pesquisa e desenvolvimento como 
bens, insumos, serviços e obras necessários para 
atividade de pesquisa científica e tecnológica ou  
inovação tecnológica, discriminados em projeto de 
pesquisa aprovado por instituição nacional.

45. De acordo com a Portaria no 344/98, as substâncias e 
medicamentos sujeitos a controle especial do grupo dos

(A) imunossupressores de uso sistêmico fazem parte 
das listas D1, e a notificação da receita deve ser de 
cor branca.

(B) retinoides de uso sistêmico fazem parte da lista C2, e 
a notificação da receita deve ser de cor azul.

(C) entorpecentes fazem parte das listas A1 e A2, e a 
notificação de receita deve ser de cor amarela.

(D) psicotrópicos fazem parte das listas A1 e A2, e a 
n otificação da receita deve ser de cor azul.

(E) psicotrópicos fazem parte das listas B1 e B2, e a 
n otificação da receita deve ser de cor amarela.

40. “Entende-se por        o conjunto de ações e de 
serviços que visem a assegurar a assistência terapêutica 
integral e a promoção, a proteção e a recuperação da 
saúde nos estabelecimentos        que desem-
penhem atividades farmacêuticas, tendo o medicamento 
como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao 
seu uso racional.”

Assinale a alternativa que completa, correta e respectiva-
mente, a frase.

(A) atenção farmacêutica ... públicos

(B) atenção farmacêutica ... públicos e privados

(C) farmacovigilância ... públicos e privados

(D) assistência farmacêutica ... públicos

(E) assistência farmacêutica ... públicos e privados

41. É atribuição clínica do farmacêutico, entre outras, relativa 
ao cuidado à saúde, nos âmbitos individual e coletivo,

(A) realizar intervenções farmacêuticas e emitir parecer 
farmacêutico a outros membros da equipe de saúde, 
com o propósito de auxiliar na seleção, adição, subs-
tituição, ajuste ou interrupção da farmacoterapia do 
paciente.

(B) prover a consulta farmacêutica em consultório far-
macêutico, qualquer que seja o ambiente, se neces-
sário, independentemente de privacidade.

(C) solicitar exames laboratoriais, no âmbito de sua com-
petência profissional, com a finalidade de auxiliar o 
diagnóstico.

(D) alterar as doses terapêuticas, após queixa do pa-
ciente e verificar os exames laboratoriais.

(E) fazer a anamnese farmacêutica, bem como verificar 
sinais e sintomas com o propósito de definir as doses 
terapêuticas.

42. Em relação à desinfecção, na prevenção de infecções 
hospitalares, é correto afirmar que

(A) a de alto nível deve incluir a eliminação de alguns 
esporos, todas as bactérias vegetativas, fungos e 
alguns vírus; bacilo da tuberculose não é eliminado.

(B) a de alto nível é indicada para itens semicríticos 
como lâminas de laringoscópios, equipamento de 
terapia respiratória, anestesia e endoscópio de fibra 
ótica flexível.

(C) o agente mais comumente utilizado para desinfec-
ção de alto nível é o álcool 70%.

(D) o agente mais comumente utilizado para desinfec-
ção de nível intermediário é o glutaraldeído.

(E) os agentes mais utilizados para desinfecções de bai-
xo nível são o cloro e os iodóforos.
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49. Em relação às drogas antiarrítmicas, é correto afirmar 
que

(A) a metilxantina é usada nas taquicardias supraventri-
culares.

(B) o cloreto de cálcio é usado na fibrilação atrial.

(C) o propranolol age por antagonismo dos receptores 
α- adrenérgicos.

(D) o verapamil age por bloqueio dos canais de cálcio.

(E) a lidocaína age por bloqueio dos canais de potássio.

50. A varfarina é o anticoagulante oral mais importante e age

(A) inibindo a produção de endoperóxidos cíclicos e tem 
sua ação diminuída na presença de metronidazol.

(B) inibindo a síntese de tromboxanos e tem sua ação 
aumentada na presença de rifampicina.

(C) inibindo diretamente a trombina e tem sua ação dimi-
nuída na presença de colestiramina.

(D) como antagonista da glicoproteína GPIIb e tem sua 
ação aumentada na presença de vitamina K.

(E) como antagonista da vitamina K e tem sua ação au-
mentada na presença de ciprofloxacino.

51. Os inibidores do SGLT-2 (proteína 2 de transportador de 
sódio-glicose), como a dapagliflozina,

(A) impedem a reabsorção de glicose renal por meio da 
inibição das proteínas SGLT2, com um mecanismo 
de ação independente da insulina.

(B) atuam na resistência à insulina, com mecanismos de 
ação primários de redução da produção hepática e 
aumento da captação intestinal de glicose.

(C) combatem primariamente a resistência à insulina, 
aumentando a sensibilidade do músculo, tecido gor-
duroso e fígado à ação da insulina.

(D) estimulam a produção endógena de insulina pelas 
células beta do pâncreas, com duração de ação de 
média a prolongada.

(E) estimulam a produção endógena de insulina pelas 
c élulas beta do pâncreas, com duração de ação rápida.

46. A metadona, a morfina e o tramadol pertencem, respecti-
vamente, às listas

(A) A1, A2 e B1.

(B) A1, A1 e A2.

(C) B1, B1 e A2.

(D) A1, A2 e A3.

(E) B1, B2 e A3.

47. As moléculas apolares dissolvem-se livremente na cama-
da lipídica, difundindo-se rapidamente através das mem-
branas celulares. O número de moléculas que atraves-
sam a membrana por        é determinado pelo 
coeficiente de permeabilidade (P) e pela diferença de 
concentração nos dois lados da membrana. Os dois fato-
res físico-químicos que contribuem para (P) são a solubi-
lidade da membrana (que pode ser expressa como o (a) 
       para a substância distribuída entre a fase 
da membrana e o ambiente aquoso e o (a)       , 
que é a medida da mobilidade das moléculas na camada 
lipídica, sendo expressa como um coeficiente de difusão.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectiva-
mente, a frase.

(A) unidade de área na unidade de tempo ... coeficiente 
de partição ... difusibilidade

(B) difusão ... difusibilidade ... coeficiente de partição

(C) ionização ... difusibilidade ... coeficiente de partição

(D) unidade de tempo na unidade de área ... coeficiente 
de partição ... transporte mediado por transportadores

(E) transporte mediado por transportadores ... coeficien-
te de partição ... difusibilidade

48. O vecurônio é um fármaco bloqueador neuromuscular, 
amplamente utilizado. Uma das suas principais caracte-
rísticas é apresentar uma ação de início

(A) lento (> 5 min), uma ação de duração intermediária 
(30-40min) e, como efeito colateral, broncoconstrição.

(B) rápido (cerca de 2 min), uma ação de duração curta 
(cerca de 15 min) e, como efeito colateral, hipoten-
são transitória.

(C) rápido (cerca de 2 min), uma ação de duração curta 
(cerca de 15 min) e, como efeito colateral, bradicardia.

(D) intermediário, uma ação de duração intermediária 
(30-40 min) e poucos efeitos colaterais.

(E) intermediário, uma ação de duração longa (1-2 h) e, 
como efeito colateral e poucos efeitos colaterais.
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55. Em relação às infrações éticas e disciplinares ligadas à 
dispensação, é correto afirmar que

(A) o farmacêutico, independente mente de estar ou não 
no exercício efetivo da profissão, deve guardar sigilo 
de fatos e informações de que tenha conhecimen-
to no exercício da profissão, excetuando-se aquele 
que, mediante laudo médico ou determinação ju-
dicial, for considerado incapaz de discernir so bre 
opções de tratamento ou decidir sobre sua própria 
saúde e bem-estar – a infração é considerada leve.

(B) é proibido ao farmacêutico praticar ato profissional 
que cause dano material, físico, moral ou psicológi-
co, que possa ser caracterizado como imperícia, ne-
gligência ou imprudência – a infração é considerada 
mediana.

(C) é proibido ao farmacêutico deixar de prestar assis-
tência técnica efetiva ao estabelecimento com o qual 
mantém vínculo profissional, ou permitir a utilização 
do seu nome por qualquer estabelecimento ou insti-
tuição onde não exerça pessoal e efetivamente sua 
função – a infração é considerada grave.

(D) é proibido ao farmacêutico promover a utilização de 
substâncias ou a comercialização de produtos que 
não tenham a indicação terapêutica analisada e 
aprovada, bem como que não estejam descritos em 
literatura ou compêndio nacio nais ou internacionais 
reconhecidos pelo órgão sanitário federal – a infra-
ção é considerada grave.

(E) é proibido ao farmacêutico fornecer, dispensar ou 
permitir que sejam dispensados, sob qualquer for-
ma, substância, medicamento ou fármaco para uso 
diverso da indicação para a qual foi licenciado, salvo 
quando baseado em evidência ou mediante entendi-
mento formal com o prescritor – a infração é consi-
derada grave.

56. Segundo a OMS, medicamentos essenciais são aqueles 
que, como principal atributo,

(A) representam a melhor relação custo-benefício, com 
base em evidências e impacto na saúde.

(B) satisfazem às necessidades prioritárias de saúde da 
população.

(C) são selecionados, considerando as evidências de 
eficácia e segurança, sem levar em consideração os 
custos.

(D) são os mais recentes e mais avançados, que salvam 
vidas.

(E) garantem a necessária segurança, eficácia e quali-
dade do medicamento.

52. Em relação às características gerais das drogas anti-hi-
pertensivas, é correto afirmar que

(A) o efeito anti-hipertensivo dos diuréticos está direta-
mente relacionado às doses utilizadas, porém, os 
efeitos colaterais não estão.

(B) os agentes alfa-agonistas de ação central agem atra-
vés do estímulo dos receptores α2 que estão envol-
vidos nos mecanismos simpatomiméticos.

(C) os alfabloqueadores agem como antagonistas com-
petitivos dos α1 -receptores pré-sinápticos, levando 
a redução da resistência vascular periférica sem 
maiores mudanças no débito cardíaco.

(D) os bloqueadores dos receptores da angiotensina 
antagonizam a ação da angiotensina II por meio do 
bloqueio específico dos receptores AT1, responsá-
veis pelas ações vasodilatadoras, proliferativas e 
e stimuladoras da liberação de aldosterona, próprias 
da angiotensina II.

(E) os betabloqueadores promovem diminuição inicial 
do débito cardíaco e da secreção de renina, havendo 
readaptação dos barorreceptores e diminuição das 
catecolaminas nas sinapses nervosas.

53. Assinale a alternativa correta em relação às característi-
cas dos glicocorticoides.

(A) A metilprednisolona é uma droga de curta duração, 
após administração por via oral.

(B) A betametasona é o fármaco de escolha devido aos 
seus efeitos mineralocorticoides.

(C) A cortisona é usada, especialmente, em situações 
em que a retenção hídrica precisa ser evitada.

(D) A prednisolona é o fármaco de escolha para efeitos 
anti-inflamatórios e imunossupressores sistêmicos.

(E) A metilprednisolona é o fármaco de escolha na tera-
pia de reposição do cortisol.

54. Notificações de Receita e Receituários de Controle Es-
pecial devem ser arquivados no estabelecimento por  
       ano(s), com exceção dos receituários de 
medicamentos à base de substâncias constantes da lista 
C5, que deverão ser arquivados por        ano(s).

Assinale a alternativa que completa, correta e respectiva-
mente, a frase.

(A) um ... dois

(B) um ... três

(C) dois ... três

(D) dois ... cinco

(E) três ... cinco
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59. Assinale a alternativa correta em relação à gestão de 
e stoque de medicamentos e materiais.

(A) Estoque de Reserva é a quantidade de produto 
s uficiente para atender às necessidades do período 
compreendido entre a solicitação e a chegada do 
p edido.

(B) Nível de Ressuprimento é a quantidade de produto 
suficiente para atender às necessidades do período 
compreendido entre dois pedidos consecutivos.

(C) Período de Renovação é o tempo necessário para 
suprir eventuais necessidades do sistema.

(D) O Modelo de estoque mínimo estabelece que o nível 
de reposição será uma quantidade de material ne-
cessário para atender ao período de abastecimento, 
tendo em vista a expectativa de consumo indicada 
pela média aritmética móvel, menos o estoque de 
reserva.

(E) O nível de estoque que indica o momento de solicita-
ção de compra é denominado nível de ressuprimento 
(NR).

60. O valor para o repasse, por meio do Componente  
B ásico da Assistência Farmacêutica (CABF), da par-
te que compete à União, foi redefinido, em dezembro 
de 2019, de acordo com o Índice de Desenvolviment o 
Human o Municipal (IDHM). Agora, o recurso pass a 
a v ariar, d ependendo do grupo de desenvolvimento 
human o a que o município pertence, entre

(A) R$ 2,85 e R$ 3,05 per capita/ano.

(B) R$ 3,85 e R$ 4,05 per capita/ano.

(C) R$ 3,85 e R$ 6,05 per capita/ano.

(D) R$ 4,85 e R$ 4,05 per capita/ano.

(E) R$ 5,85 e R$ 6,05 per capita/ano.

57. O Componente Especializado da Assistência Farmacêu-
tica

(A) é o conjunto dos medicamentos utilizados para trata-
mento das doenças de perfil endêmico, cujo controle 
e tratamento tenham protocolo e normas estabeleci-
das e que possuam impacto socioeconômico.

(B) tem seu financiamento destinado à aquisição de me-
dicamentos e insumos relacionados em programas 
estratégicos de saúde do SUS, para o atendimento 
de pessoas acometidas por tuberculose, hansenía-
se, malária, leishmanioses, doença de Chagas, có-
lera, esquistossomose, filariose, meningite, tracoma, 
micoses sistêmicas, bem como outras doenças de-
correntes e perpetuadoras da pobreza.

(C) é uma das estratégias de acesso aos medicamen-
tos que busca garantir a integralidade do tratamento 
medicamentoso, em nível ambulatorial, para algu-
mas situações clínicas, principalmente, agravos crô-
nicos, com custos de tratamento mais elevados ou 
de maior complexidade.

(D) destina-se ao fornecimento dos medicamentos e 
i nsumos para o tratamento precoce e adequado dos 
problemas mais comuns e/ou prioritários, passíveis 
de atendimento em nível básico, incluindo aque-
les relacionados a agravos e programas de saúde 
e specíficos.

(E) contempla medicamentos e insumos adquiridos com 
financiamento do gestor estadual para o tratamento 
de algumas patologias, definidas pelas Normas Téc-
nicas Estaduais.

58. O algoritmo mais comumente utilizado para a determina-
ção da causalidade de um evento adverso é o algoritmo 
de Naranjo e colaboradores.

Assinale a alternativa correta em relação a esse método.

(A) É composto por 5 perguntas, cujas respostas são ob-
jetivas, com duas opções (sim ou não) e tem a finali-
dade de buscar informações sobre as RAM (Reação 
Adversa a Medicamentos).

(B) Para cada resposta, são atribuídos pontos, sendo 
que, através da somatória dos mesmos (score), tor-
na-se possível pré-classificar as RAM em categorias 
de probabilidade: definida, provável ou duvidosa.

(C) Nos casos prováveis, devem ser feitas mais 5 per-
guntas, que deverão levar à definição sobre a RAM.

(D) Os casos duvidosos necessitarão de ações de es-
tímulo para obtenção de maior número de notifica-
ções, como divulgação de alertas, a fim de que seja 
fortalecida a hipótese.

(E) Nos casos de RAM também deverão ser observados 
alguns fatores para que seja descartada a hipótese 
de problemas em processos de produção do medi-
camento como sendo a principal causa da reação.
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