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CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE 

SÃO JOÃO DEL-REI/MG 
EDITAL Nº 01/2021 

404 - TÉCNICO EM 

FARMÁCIA 
INSTRUÇÕES DA PROVA 

 Quando for permitido abrir o caderno, confira se contém, ao todo, 35(trinta e cinco) questões de Múltipla 

Escolha, cada uma constituída de 4(quatro) alternativas de respostas, todas perfeitamente legíveis, bem como se 

a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas.  

 A Prova de Múltipla Escolha está assim distribuída:  

 Caso os dados estejam incorretos, ou incompletos, ou tenham qualquer imperfeição, favor informar tal 

ocorrência ao fiscal. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 

ATENÇÃO 
 Na Folha de Respostas, assinale a alternativa que julgar correta para cada questão e responda usando caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul. Mais de uma letra assinalada implicará na anulação da questão.  

 Não deixe nenhuma questão sem resposta. Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.  

 A Folha de Respostas da Prova Objetiva de Múltipla Escolha NÃO deve ser dobrada, amassada, rasurada, 

manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. 

 O modo correto de assinalar a alternativa na Folha de Respostas da Prova Objetiva é cobrindo, fortemente, 

o espaço a ela correspondente, conforme o modelo abaixo: 

 

 
 

 FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 

ORIENTAÇÕES DO PROCESSO 
 A duração das provas será de 02h30min (duas horas e trinta minutos), incluído nesse tempo a distribuição da 

prova, a leitura das instruções e o preenchimento da Folha de Respostas das provas, sendo responsabilidade do 

candidato observar o horário estabelecido. 

 Os candidatos poderão ausentar-se da sala de realização da prova, para utilização de sanitários ou para beber 

água, após transcorrido o tempo de 1(uma) hora de seu início até o prazo de 15(quinze) minutos antes do seu 

término, sendo que os três últimos candidatos presentes na sala somente poderão deixar o local de prova juntos. 

 O Caderno de Prova e o Gabarito oficial da Prova Objetiva de Múltipla Escolha será disponibilizado no endereço 

eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, no dia 24/10/2021, a partir das 20h00min. 

 Após finalizado o período de sigilo de 1(uma) hora, os candidatos poderão levar consigo o Caderno de 

Questões.  

Área de Conhecimento 

Português 
Raciocínio  

Lógico 

Conhecimentos 

Gerais 

Noções de 

Informática  
Legislação 

Conhecimentos 

Específicos 

Questões Pontuação Questões Pontuação Questões Pontuação Questões Pontuação Questões Pontuação Questões Pontuação 

1 a 10 3,0 cada 11 a 15 2,0 cada 16 a 20 2,0 cada 21 a 25 2,0 cada 26 a 30 3,0 cada 31 a 35 5,0 cada 

Total de Pontos 100,0 

24/10/2021 14h30 às 17h00 

1 

2 



2 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

 

FOLHA DE RESPOSTAS 

(RASCUNHO) 
 

01 21 

02 22 

03 23 

04 24 

05 25 

06 26 

07 27 

08 28 

09 29 

10 30 

11 31 

12 32 

13 33 

14 34 

15 35 

16  

17  

18  

19  

20  

 

 Ao transferir suas marcações para a folha de respostas oficial, observe as instruções registradas na capa 

da prova. 

 Use caneta esferográfica azul ou preta.  
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PORTUGUÊS 

Segundo estudo, perder 15% do peso corporal pode frear o diabetes tipo 2 

Proposta é defendida por cientistas que constataram efeito em estudo com 5 mil adultos monitorados ao 

longo de cinco anos 

 

Paloma Oliveto - Correio Braziliense 

Perder peso pode retardar o avanço ou mesmo reverter o diabetes 2, além de reduzir potenciais complicações 

da doença, segundo um estudo publicado na revista The Lancet e apresentado ontem, on-line, na reunião anual 

da Associação Europeia para o Estudo do Diabetes (Easd). De acordo com os autores, no caso dos pacientes 

que não apresentam problemas cardiovasculares, o foco do tratamento deve ser a eliminação da obesidade, uma 

condição que pode levar ao desenvolvimento do distúrbio metabólico e, ao mesmo tempo, piorar o prognóstico 

de quem já foi diagnosticado. 

Para os autores, a perda de peso deve ser a medida central do controle da doença. "Essa abordagem teria 

o benefício adicional de se direcionar não apenas ao açúcar elevado no sangue, mas a outras complicações 

relacionadas à obesidade, como fígado gorduroso, apneia obstrutiva do sono, osteoartrite, pressão alta e perfil 

elevado de gorduras no sangue, tendo, assim, um impacto na saúde geral da pessoa muito maior do que apenas 

controlar a glicemia", disse, em uma coletiva de imprensa, a coautora Ildiko Lingvay, da Universidade do Texas, 

nos EUA. 

A defesa da perda de peso como principal meio de controle do diabetes é resultado de um estudo, o 

DiRECT, que incluiu dados de mais de 5 mil adultos monitorados por até seis anos. O objetivo era identificar o 

impacto de uma intervenção baseada em mudanças no estilo de vida de pacientes de diabetes 2 com sobrepeso 

ou obesidade. "O tratamento da obesidade para atingir a perda sustentada de 15% do peso corporal demonstrou 

ter um grande impacto na progressão do diabetes tipo 2 e até mesmo resultar na remissão do diabetes em alguns 

pacientes", acrescentou a coautora Priya Sumithran, da Universidade de Melbourne, na Austrália. 

Os dados apresentados mostram que, em dois anos, 70% dos pacientes que perderam 15kg ou mais - no 

começo do estudo, eles pesavam 100kg, em média - entraram em remissão da doença. Além dos resultados do 

DiRECT, os autores analisaram pesquisas clínicas que investigaram o impacto da perda de peso em pessoas 

com obesidade no controle do diabetes. Eles se concentraram nos artigos sobre cirurgia bariátrica e de drogas 

já disponíveis no mercado. 

"Estudos sobre a cirurgia também mostraram benefícios imediatos e sustentados para pacientes com 

diabetes 2 e obesidade, reduzindo a necessidade de medicamentos para baixar a glicose alguns dias após a 

cirurgia e melhorando vários indicadores de saúde a longo prazo", diz Sumithran. Um acompanhamento de 12 

anos de um estudo observacional mostrou, por exemplo, que o procedimento levou à perda de 27% do peso total 

dos pacientes e que, passados 12 anos, 51% das pessoas que se submeteram à técnica ainda estavam em remissão 

da doença. 

Remédios 

Os autores também discutiram, no artigo, os tratamentos medicamentosos disponíveis no mercado para 

a perda de peso. Eles se concentraram em estudos que avaliaram a eficácia de cinco substâncias aprovadas por 

várias agências regulatórias: orlistat, fentermina-topiramato, naltrexona-bupropiona, liraglutida e semaglutida, 

que têm indicação para o controle crônico da obesidade. Além disso, incluíram informações sobre fármacos que 

ainda estão sendo estudados. De acordo com o artigo, alguns desses compostos foram capazes de estimular uma 

perda de mais de 15% do peso corporal em mais de 25% dos participantes com diabetes 2, ajudando também 

no controle da glicemia na maioria dos casos. 

Baseado em resultados de estudos, Lingvay afirma que de 40% a 70% dos pacientes de diabetes 

chegaram a essa condição devido à obesidade. "As principais características que identificam as pessoas nas 

quais o aumento da gordura corporal é um contribuinte fundamental para o diabetes tipo 2 são a presença de 

adiposidade central (gordura ao redor da cintura), aumento da circunferência da cintura, múltiplas marcas de 

https://www.em.com.br/busca?autor=Paloma%2AOliveto%2A%2A%2ACorreio%2ABraziliense
https://www.em.com.br/busca?autor=Paloma%2AOliveto%2A%2A%2ACorreio%2ABraziliense
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pele, pressão alta e doença hepática gordurosa", diz. "Nessa população, propomos uma meta de tratamento de 

perda de peso total de pelo menos 15%, com a intenção de não apenas melhorar o controle do açúcar no sangue, 

mas, sim, como a forma mais eficaz de interromper a fisiopatologia central do diabetes tipo 2 e, assim, mudar 

seu curso a longo prazo e prevenir as complicações metabólicas associadas." 

Os autores fazem considerações importantes ao redefinir os objetivos do tratamento para pacientes de 

diabetes 2 focado na perda sustentada de peso. Em primeiro lugar, dizem, a iniciativa deve ser impulsionada 

pela atualização das diretrizes do manejo da doença. Os sistemas de saúde, alegam, devem se concentrar nos 

benefícios da redução da obesidade na prevenção ou no controle do distúrbio metabólico, evitando, assim, os 

altos custos de tratar alguém com a condição avançada, que sempre é acompanhada por um conjunto de 

complicações. 

"Também é vital que o gerenciamento da prática médica deva se concentrar efetivamente no controle de 

peso para pacientes com diabetes tipo 2", diz Lingvay. "Os profissionais de saúde, especialmente aqueles que 

tratam rotineiramente de pessoas com diabetes, devem ser treinados e ter experiência em todos os aspectos do 

controle da obesidade. A equipe de apoio deve ser treinada para apoiar os pacientes em suas jornadas para perder 

peso e deve-se considerar a necessidade de uma equipe especializada para fornecer o componente educacional 

das novas estratégias de tratamento propostas." 

Segundo os autores, "esse é o momento certo para considerar a adição da perda substancial de peso como 

principal alvo para o tratamento de muitos pacientes com diabetes 2, pois essa abordagem contempla a patologia 

do processo da doença". No mundo, a Federação Internacional de Diabetes calcula que a prevalência do 

distúrbio é de 9,3%, sendo que 90% dos casos são do tipo 2. "Essa mudança nos objetivos do tratamento 

reconheceria a obesidade como uma doença com complicações reversíveis e exigiria uma mudança no 

atendimento clínico", conclui o artigo. 

Para Roy Talyor, endocrinologista da Universidade de Newcastle, no Reino Unido, que participou da 

reunião anual da Associação Europeia para o Estudo do Diabetes, mesmo se o índice de massa corporal (IMC) 

do paciente de diabetes 2 não caracterizar obesidade (acima de 30kg por m²), o emagrecimento pode ser 

necessário. De acordo com o médico, que também apresentou um trabalho no evento científico, uma análise de 

dados de um estudo britânico chamado ReTUNE mostrou que dois terços dos adultos com diabetes e um IMC 

de menor que 27 kg/m2 foram capazes de alcançar a remissão do diabetes depois de participarem de uma 

intervenção para perda de peso. 

Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/ciencia/2021/10/01/interna_ciencia,1310522/segundo-estudo-perder-15-do-peso-corporal-

pode-frear-o-diabetes-tipo-2.shtml Acesso em: 08 de outubro de 2021. 

 

QUESTÃO 1 

Em relação ao texto lido, é CORRETO afirmar que 

se trata de: 

A) Texto oral apenas. 

B) Texto misto apenas. 

C) Texto verbal apenas. 

D) Texto não verbal apenas.  

 

 QUESTÃO 2 

A partir da leitura do texto, é CORRETO afirmar 

que: 

A) Trata-se de texto narrativo. 

B) Trata-se de texto injuntivo. 

C) Trata-se de texto dissertativo. 

D) Trata-se de texto expositivo. 

 

QUESTÃO 3 

Assinale a alternativa em que TODAS as formas 

verbais apresentadas se encontram no infinitivo: 

A) Participou -apresentou – foram. 

B) Perder – retardar – reduzir. 

C) Estavam – submeteram – mostro. 

D) Discutiram – são – diz.  

 

QUESTÃO 4 

Assinale a alternativa em que TODOS os vocábulos 

são acentuados devido à mesma regra de acentuação 

gráfica: 

A) Além – prognóstico – açúcar. 

B) Metabólico – distúrbio – prática. 

C) Médica – estratégias – clínico. 

D) Médica – metabólico – clínico.  

https://www.em.com.br/app/noticia/ciencia/2021/10/01/interna_ciencia,1310522/segundo-estudo-perder-15-do-peso-corporal-pode-frear-o-diabetes-tipo-2.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/ciencia/2021/10/01/interna_ciencia,1310522/segundo-estudo-perder-15-do-peso-corporal-pode-frear-o-diabetes-tipo-2.shtml
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QUESTÃO 5 

Leia o trecho a seguir: 

“Os autores fazem considerações importantes (...)” 

Em relação às vozes verbais, é CORRETO afirmar 

que: 

A) O trecho lido encontra-se na voz passiva 

analítica. 

B) O trecho lido encontra-se na voz ativa. 

C) O trecho lido encontra-se na voz passiva 

sintética. 

D) O trecho lido encontra-se na voz reflexiva. 

 

QUESTÃO 6 

Leia a seguinte passagem do texto: 

“Para Roy Talyor, endocrinologista da 

Universidade de Newcastle, no Reino Unido, que 

participou da reunião anual da Associação Europeia 

para o Estudo do Diabetes, mesmo se o índice de 

massa corporal (IMC) do paciente de diabetes 2 não 

caracterizar obesidade (acima de 30kg por m²), o 

emagrecimento pode ser necessário.” 

É CORRETO afirmar que o termo sublinhado pode 

ser classificado sintaticamente como: 

A) Adjunto adnominal. 

B) Agente da passiva. 

C) Aposto. 

D) Vocativo.  

 

QUESTÃO 7 

Leia o trecho a seguir: 

“Para os autores, a perda de peso deve ser a medida 

central do controle da doença.”  

Sobre o período lido, é CORRETO afirmar que o 

sujeito é classificado como: 

A) Simples.  C) Desinencial. 

B) Composto.  D) Indeterminado. 

 

QUESTÃO 8 

Leia o trecho a seguir: 

“Proposta é defendida por cientistas que constataram 

efeito em estudo com 5 mil adultos monitorados ao 

longo de cinco anos” 

É CORRETO afirmar que o termo que exerce papel 

de agente da passiva, no trecho, é; 

A) Defendida.  C) Cinco anos. 

B) Cinco mil adultos. D) Por cientistas. 

QUESTÃO 9 

Ao se transpor o período “Proposta é defendida por 

cientistas que constataram efeito em estudo com 5 mil 

adultos monitorados ao longo de cinco anos” para a 

voz ativa, TEM-SE: 

A) Cientistas que constataram efeito em estudo 

com 5 mil adultos monitorados ao longo de 

cinco anos têm proposta defendida.  

B) Cientistas que constataram efeito em estudo 

com 5 mil adultos monitorados ao longo de 

cinco anos defendem proposta. 

C) Cientistas que constataram efeito em estudo 

com 5 mil adultos monitorados ao longo de 

cinco anos foram defendidos por proposta. 

D) Cientistas que constataram efeito em estudo 

com 5 mil adultos monitorados ao longo de 

cinco anos tiveram defendida a proposta.  

 

QUESTÃO 10 

Leia o trecho a seguir: 

“Para os autores, a perda de peso deve ser a medida 

central do controle da doença. "Essa abordagem teria 

o benefício adicional de se direcionar não apenas ao 

açúcar elevado no sangue, mas a outras complicações 

relacionadas à obesidade, como fígado gorduroso, 

apneia obstrutiva do sono, osteoartrite, pressão 

alta e perfil elevado de gorduras no sangue, tendo, 

assim, um impacto na saúde geral da pessoa muito 

maior do que apenas controlar a glicemia", disse, em 

uma coletiva de imprensa, a coautora Ildiko Lingvay, 

da Universidade do Texas, nos EUA.” 

O uso da vírgula pode ser justificado devido a várias 

regras de pontuação. Assinale a alternativa que 

justifica CORRETAMENTE o uso das vírgulas no 

trecho sublinhado. 

A) As vírgulas foram utilizadas para separar 

aposto. 

B) As vírgulas foram utilizadas para indicar 

enumeração de elementos. 

C) As vírgulas foram utilizadas para demarcar 

intercalação de adjuntos. 

D) As vírgulas foram utilizadas para indicar 

isolamento do vocativo.  
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RACIOCÍNIO LÓGICO  

QUESTÃO 11 

Se todo brasileiro é inteligente e Carlos é brasileiro, é 

CORRETO afirmar que: 

A) Carlos é inteligente. 

B) Carlos não é inteligente. 

C) O Brasil não é inteligente. 

D) Carlos não é brasileiro. 

 

QUESTÃO 12 

Leia o trecho a seguir: 

“___________são operação na lógica matemática, 

que pode ser ligada à operação de interseção de 

conjuntos.” 

Assinale a alternativa que preenche 

CORRETAMENTE a lacuna: 

A) Proposições  C) Conjunções 

B) Permutações  D) Afirmações 

 

QUESTÃO 13 

Para negar logicamente a afirmação: “Hoje eu nado 

6km ou faço 100 abdominais”, é CORRETO afirmar 

que: 

A) Hoje eu não nado 6km ou não faço 100 

abdominais. 

B) Hoje eu não nado 36km e não faço 100 

abdominais. 

C) Hoje eu não nado 6km e faço 100 abdominais. 

D) Hoje eu nado 6km e não faço 100 abdominais. 

 

QUESTÃO 14 

A figura a seguir representa os três primeiros passos 

de um total de 29 de uma sequência que será 

composta apenas por palitos de fósforo. 

 

É CORRETO afirmar que o total de palitos de 

fósforo do 29° passo será: 

A) 87.   C) 94. 

B) 91.   D) 97. 

 

QUESTÃO 15 

É CORRETO afirmar que a negação da proposição 

“Todas as flores são brancas” é: 

A) As flores são brancas. 

B) Não existem flores brancas. 

C) Todas as flores podem não ser brancas. 

D) Ao menos uma flor não é branca. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS  

QUESTÃO 16 

São causadas por vírus, bactérias ou outros 

microrganismos, transmitidas, principalmente, por 

meio do contato sexual (oral, vaginal, anal) sem o uso 

de camisinha masculina ou feminina, com uma 

pessoa que esteja infectada. Pode acontecer, ainda, da 

mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a 

amamentação. De maneira menos comum, também 

podem ser transmitidas por meio não sexual, pelo 

contato de mucosas ou pele não íntegra com 

secreções corporais contaminadas. O atendimento, o 

diagnóstico e o tratamento são gratuitos nos serviços 

de saúde do SUS. O trecho SE REFERE: 

A) Ao câncer de boca. 

B) As Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(IST). 

C) As Doenças Renais Crônicas (DRC). 

D) As Doenças Diarreicas Agudas (DDA). 

 

QUESTÃO 17 

São cidades que fazem parte da mesorregião de Minas 

Gerais chamada de Campos da Vertentes, EXCETO: 

A) São Tiago.  C) Resende Costa. 

B) Lagoa Dourada. D) Pouso Alegre. 

 

QUESTÃO 18 

De acordo com o IBGE, é CORRETO afirmar que a 

população de São João Del-Rei/MG medida pelo 

censo em 2010, era de: 

A) > 100 mil habitantes. 

B) = 89 mil habitantes. 

C) < 85 mil habitantes. 

D) > 90 mil e < 95 mil habitantes. 

 

QUESTÃO 19 

É CORRETO afirmar que o atual prefeito do 

município de São João Del-Rei/MG foi eleito pelo 

partido: 

A) MDB.   C) PT. 

B) PSL.   D) DEM. 

 

QUESTÃO 20 

É CORRETO afirmar que o município de São João 

Del-Rei/MG fica localizado na Bacia do Rio Grande 

e tem seu relevo formado pelas serras do complexo 

da: 

A) Serra de Araucária. 

B) Serra da Mantiqueira. 

C) Serra do Mar. 

D) Serra da Canastra. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA  

QUESTÃO 21 

Heitor, é um funcionário da Prefeitura de São João 

Del Rei/MG, e deseja criar uma planilha que será 

apresentada em uma reunião com o prefeito. Para 

isso, Heitor quer utilizar o editor de planilhas.  

Assinale a alternativa que apresenta 

CORRETAMENTE o tipo de extensão desse 

arquivo. 

A) .xls   C) .ofi 

B) .ppt   D) .doc 

 

QUESTÃO 22 

Quando se acessa uma página na internet que inicia 

com “HTTPS”, significa que a página é de origem: 

A) Segura.  C) Insegura. 

B) Suspeita.  D) Perigosa. 

 

QUESTÃO 23 

Assinale a alternativa que apresenta 

CORRETAMENTE o exemplo de um software. 

A) Microprocessador. 

B) Sistema operacional. 

C) Memória RAM. 

D) Gabinete. 

 

QUESTÃO 24 

Um usuário utilizando o buscador do Google deseja 

saber sobre a palavra “FUTEBOL” sem que apareça 

a palavra “AMERICANO”.  

Assinale a alternativa que apresenta 

CORRETAMENTE o comando que irá trazer o 

resultado esperado por esse usuário: 

A) Futebol –americano. 

B) Futebol: excluir americano. 

C) Defina: futebol sem americano. 

D) Pesquisa: futebol excluir “americano”. 

 

QUESTÃO 25 

Assinale a alternativa que apresenta 

CORRETAMENTE um exemplo de correio 

eletrônico: 

A) contato.saojoadelrei.mg.gov.br 

B) contato# saojoadelrei.mg.gov.br 

C) contato@ saojoadelrei.mg.gov.br 

D) www.saojoadelrei.mg.gov.br 

 

LEGISLAÇÃO  

QUESTÃO 26 

A atenção integral à saúde do trabalhador se 

desenvolve nos diversos pontos da Rede de Atenção 

do SUS, desde a atenção primária, incluindo a 

Estratégia de Saúde da Família (ESF), os serviços de 

atenção especializada, de média e alta complexidade, 

até os centros de Referência em Saúde do 

Trabalhador.  

Fazem parte das diretrizes da Política Nacional de 

Saúde do Trabalhador (PNST), EXCETO: 

A) Fortalecimento da Vigilância em Saúde do 

Trabalhador como componente da Vigilância 

em Saúde. 

B) Promoção de ambientes e processos de 

trabalho saudáveis e da dignidade no trabalho. 

C) Garantia da integralidade na atenção à saúde 

do trabalhador. 

D) Desenvolvimento e capacitação dos recursos 

humanos, com apoio ao desenvolvimento de 

estudos e pesquisas de doenças ocupacionais. 

 

QUESTÃO 27 

Sobre a doença raiva, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

A) A raiva é uma antropozoonose transmitida ao 

homem pela inoculação do vírus presente na 

saliva e secreções do animal infectado. 

B) O risco de transmissão do vírus pelo morcego 

é sempre baixo, independente da espécie e da 

gravidade do ferimento. 

C) A vacina é indicada para pessoas com risco de 

exposição permanente ao vírus da raiva, 

durante atividades ocupacionais, como 

médicos veterinários. 

D) Os atendimentos por acidente com animal 

potencialmente transmissor da raiva devem 

ser notificados pelos serviços de saúde.  

 

QUESTÃO 28 

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 

privados contratados ou conveniados que integram 

o Sistema Único de Saúde (SUS), são 

desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas 

no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo 

ainda aos seguintes princípios, EXCETO: 

A) Universalidade. C) Igualdade. 

B) Integridade.  D) Centralização. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198
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QUESTÃO 29 

Sobre o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e 

Atenção Básica (NASF-AB), é CORRETO afirmar 

que: 

A) Constitui uma equipe multiprofissional 

composta por enfermeiros e médicos 

especializados, complementar às equipes que 

atuam na atenção básica. 

B) Constitui como serviço com unidade física 

independente, sendo de livre acesso para 

atendimento individual ou coletivo.  

C) Deve estabelecer seu processo de trabalho a 

partir de problemas, demandas e necessidades 

de saúde de pessoas e grupos sociais em seus 

territórios. 

D) Busca-se que essa equipe seja suplementar à 

atenção básica, trabalhando de forma 

transversal e garantindo mais atendimentos à 

população carente. 

 

QUESTÃO 30 

O número de novos eventos ou casos novos que 

ocorrem em uma população de indivíduos em risco 

durante um determinado período, DEFINE a:  

A) Prevalência.  C) Incidência. 

B) Letalidade.  D) Proporção. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

QUESTÃO 31 

Sobre a dispensação de medicamentos, assinale V 

para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

(    ) O estabelecimento farmacêutico deve 

assegurar ao usuário o direito à informação e 

orientação quanto ao uso de medicamentos. 

(    ) Os medicamentos sujeitos à prescrição, 

somente, podem ser dispensados mediante 

apresentação da respectiva receita. 

(    ) O hospital ou unidade de saúde deve ser 

contatado para esclarecer eventuais 

problemas ou dúvidas detectadas, no 

momento da avaliação da receita. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA: 

A) V V F.   C) F V V. 

B) V F F.   D) F F V. 

QUESTÃO 32 

A presença de mais de um medicamento da mesma 

classe/mecanismo, caracteriza o erro na prescrição de 

medicamento DENOMINADO: 

A) Duplicidade medicamentosa. 

B) Duplicidade terapêutica. 

C) Duplicidade de frequência. 

D) Duplicidade de infusão. 

 

QUESTÃO 33 

Sobre os antidiabéticos orais disponíveis, 

comercialmente no Brasil, assinale a alternativa que 

apresenta o PRINCIPAL mecanismo de ação das 

Glitinidas: 

A) Aumenta a sensibilidade à insulina e diminui 

a produção hepática de glicose. 

B) Retarda a absorção intestinal de carboidratos. 

C) Diminui a produção hepática de glicose e 

aumenta a sensibilidade à insulina. 

D) Secretagogos beta-pancreáticos de ação 

rápida. 

 

QUESTÃO 34 

Analise o trecho a seguir: 

“A lei nº 9.787/99 define ______________________, 

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.” 

Assinale a alternativa que preenche 

CORRETAMENTE a lacuna. 

A) medicamento genérico 

B) medicamento bioequivalente 

C) medicamento similar 

D) medicamento de referência 
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QUESTÃO 35 

A RDC nº 63/11, estabelece os seguintes dados sobre 

o Prontuário do Paciente: 

I- Documento único, constituído de um conjunto 

de informações, sinais e imagens registrados, 

gerados a partir de fatos, acontecimentos e 

situações sobre a saúde do paciente e a 

assistência a ele prestada. 

II- Possibilita a comunicação entre membros da 

equipe multiprofissional e a continuidade da 

assistência prestada ao indivíduo. 

III- É de caráter legal, sigiloso e científico. 

Estão CORRETOS os dados estabelecidos em: 

A) I e II apenas. 

B) I e III apenas. 

C) II e III apenas. 

D) I, II e III. 
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