
C A D E R N O  
D E  P R O V A 

Município de Pinhalzinho
Concurso Público • Edital 001/2022

 http://2022fmecpinhalzinho.fepese.org.br

FAP Farmacêutico  
de Atenção Primária à Saúde

Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante  
a realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma  
delas constitui a resposta correta em relação ao  
enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno  
de prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

5 de junho

14 às 17h30

35 questões

3h30 de duração*

CONCURSO PÚBLICO
Secretaria Municipal de Saúde

EDITAL 001/2022

FARMACÊUTICO
— DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE —



.



 Página 3

Município de Pinhalzinho • Concurso Público • Edital 001/2022

FAP Farmacêutico de Atenção Primária à Saúde

Língua Portuguesa 5 questões

1. Leia o texto.

– Haveis de entender, começou ele, que a virtude e o 
saber têm duas existências paralelas, uma no sujeito 
que as possui, outra no espírito dos que o ouvem ou 
contemplam. Se puserdes as mais sublimes virtudes 
e os mais profundos conhecimentos em um sujeito 
solitário, remoto de todo contato com outros homens, 
é como se eles não existissem. Os frutos de uma laran-
jeira, se ninguém os gostar, valem tanto como as urzes 
e plantas bravias, e, se ninguém os vir, não valem 
nada; ou, por outras palavras mais enérgicas, não há 
espetáculo sem espectador.
(Machado de Assis – O segredo do bonzo. excerto)

Avalie as afirmações sobre o texto.

1. O saber e a virtude não podem coexistir no ser 
humano.

2. O homem solitário, a laranja e um espetáculo 
são postos em oposição para que o leitor per-
ceba a existência da virtude e do saber.

3. O pronome “eles” (sublinhado no texto) 
retoma a expressão “as mais sublimes virtudes 
e os mais profundos conhecimentos”.

4. Na frase: “se ninguém os gostar” o pronome 
“os” refere-se a frutos de uma laranjeira.

5. O homem solitário carece de plateia para 
sobreviver.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

2. Assinale a alternativa em que o verbo haver está 
corretamente usado de forma impessoal.

a. SQUARE Eles hão de reconhecer.
b. SQUARE Ele houve-se bem na prova.
c. SQUARE Ele havia mandado sinais de que viria.
d. Check-square Houve situações difíceis de resolver.
e. SQUARE Haveis de entender.

3. Considere a frase abaixo:

“Se puserdes as mais sublimes virtudes e os mais pro-
fundos conhecimentos em um sujeito solitário”.

Analise as afirmativas feitas em relação à frase.

1. A frase apresenta um sujeito oculto ou suben-
tendido no verbo, como em: “Apeteciam aos 
viajantes aqueles frutos da árvore”.

2. O verbo apresenta objeto direto.
3. A frase é concluída com uma expressão que 

sintaticamente é um adjunto adverbial.
4. A expressão “os mais profundos conhecimen-

tos” completa o verbo da oração.
5. A frase é uma oração subordinada substantiva, 

em relação ao contexto em que se insere.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

4. Assinale a alternativa em que o verbo colocado 
entre parênteses deveria ser acentuado pela mesma 
justificativa dada para o acento posto no verbo “ter” 
do primeiro período do texto.

a. Check-square Eles vem de terras distantes para contemplar o 
saber daquele homem. (vir)

b. SQUARE Se tivesseis ouvidos, entenderias! (ter)
c. SQUARE As virtudes, só a ve, aquele que tem sabedoria. 

(ver)
d. SQUARE Ele detem a sabedoria dos povos antigos. 

(deter)
e. SQUARE Eles releem, mas não entendem a mensagem. 

(reler)
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5. Observe a frase abaixo e analise seu contexto no 
texto:

“… outra no espírito dos que o ouvem ou contemplam”.

Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Os dois verbos são intransitivos.
b. SQUARE O sujeito é inexistente nas duas orações que a 

compõem.
c. SQUARE A palavra “o” refere-se ao homem que apresenta 

a teoria posta no texto.
d. SQUARE A expressão “no espírito” é um termo essencial 

da oração.
e. Check-square A palavra “outra” ratifica o argumento de que há 

“duas existências paralelas” para a virtude e o 
saber.

Temas da Atualidade 5 questões

6. Analise as afirmativas abaixo sobre a Lei Comple-
mentar no 131, de 18 de dezembro de 2009.

1. Dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e 
remuneração dos servidores públicos munici-
pais de Pinhalzinho (SC).

2. Segundo a LC, o ingresso dos cargos de pri-
vimento em comissão dar-se-á sempre por 
meio de concurso público.

3. A jornada de trabalho poderá ser inferior a 10 
horas semanais, de acordo com o artigo 9o da 
referida LC.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
c. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

7. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, IBGE, Pinhalzinho (SC) dispõe de uma área 
territorial de 128.726 km2 (2021) e densidade demo-
gráfica de 124.44 hab/km² (2010).

A sua população estimada, segundo o IBGE, é de:

a. SQUARE 5.614 pessoas.
b. SQUARE 12.712 pessoas.
c. Check-square 21.103 pessoas.
d. SQUARE 129.600 pessoas.
e. SQUARE 218.937 pessoas.

8. Analise as afirmativas abaixo a respeito da Lei Com-
plementar no 140, de 28 de março de 2012.

1. Dispõe sobre o estatuto dos servidores públi-
cos municipais de Pinhalzinho.

2. Para efeitos desta Lei, servidor é a pessoa 
legalmente investida em cargo público.

3. Nomeação é uma forma de provimento de 
cargo público, conforme esta Lei.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

9. De acordo com a BBC News Brasil, em matéria 
de 04/11/2021, “quando o assunto é aquecimento 
global, chegamos a um ponto em que tanto os cien-
tistas como os políticos, do mundo todo, dizem que 
enfrentamos uma crise planetária devido às mudanças 
climáticas.”

Analise as afirmativas abaixo a respeito da crise climá-
tica e do aquecimento global.

1. A ação humana tem impacto nas mudanças 
climáticas.

2. Em 2021, líderes e ativistas se reuniram na 
Escócia (Reino Unido) para uma conferência 
na ONU a respeito da crise climática.

3. Embora se fale em aquecimento global, as 
últimas quatro décadas foram as mais frias em 
comparação com décadas anteriores.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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13. Analise as afirmativas abaixo sobre as referências 
cruzadas do MS Word do Microsoft 365 em português.

1. Para permitir que os usuários pulem para o 
item referenciado, a caixa de seleção Inserir 
como hiperlink deve ser marcada.

2. Podem-se inserir referências cruzadas em 
itens que residem em subdocumentos sepa-
rados, independente de estarem combinados 
em um documento mestre.

3. O Word trabalha com vários tipos de referên-
cia, como título, item numerado e até nota de 
rodapé.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

14. Qual o nome da funcionalidade ou ferramenta do 
Windows 10 Pro que constitui uma forma mais pessoal 
e segura de obter acesso instantâneo aos dispositivos 
Windows 10 utilizando tanto reconhecimento facial 
quanto impressão digital ou até um PIN?

a. SQUARE Cortana
b. Check-square Windows Hello
c. SQUARE Windows Greet
d. SQUARE Windows Login
e. SQUARE Single Sign On

15. Quais Elementos do Gráfico são possíveis acres-
centar a um gráfico do tipo Funil, ao utilizar o MS Excel 
do Office 365 em português?

1. Tabela de Dados
2. Linha de Tendência
3. Rótulos de Dados
4. Títulos dos Eixos

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

10. Analise as afirmativas abaixo a respeito do agro-
negócio no Brasil.

1. O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio 
brasileiro cresceu em 2021, embora tenha 
caído no último trimestre daquele ano.

2. Considera-se que houve alta na participação 
no PIB brasileiro, sendo a maior desde 2004.

3. Segundo pesquisa, os seguimentos primário e 
de insumo se destacaram em 2021.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

Noções de Informática 5 questões

11. Assinale uma forma válida de tornar o MS Word 
do Microsoft 365 em português o aplicativo padrão 
para abrir documentos com a extensão .docx em um 
sistema Windows 10 Pro em português.

a. Check-square Configurações  Aplicativos  Aplicativos 
Padrão

b. SQUARE Configurações  Aplicativos  Aplicativos e 
Recursos

c. SQUARE Configurações  Painel de Controle  Adicionar 
ou Remover Programas

d. SQUARE Opções do Word  Avançado  Tornar o Word 
Aplicativo Padrão

e. SQUARE Opções do Word  Geral  Tornar o Word Apli-
cativo Padrão

12. Qual modo de exibição do MS Excel do Microsoft 
365 permite ver onde as quebras de página aparece-
rão quando o documento for impresso?

a. SQUARE Estrutura de Tópicos
b. SQUARE Layout de Impressão
c. SQUARE Visualização de Impressão
d. Check-square Visualização da Quebra de Página
e. SQUARE Normal, porém, deve-se marcar a opção de 

mostrar as linhas de quebra de página
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Conhecimentos Específicos 20 questões

16. A farmacocinética clínica é uma ferramenta 
importante para auxiliar o alcance da posologia ideal, 
além de possibilitar a compreensão da ocorrência de 
variações entre os indivíduos. O principal objetivo é 
garantir que as doses administradas sigam dentro de 
uma margem terapêutica.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ) em relação ao assunto.

( ) Em recém-nascidos, o volume de distribuição 
de fármacos hidrossolúveis tende a ser menor 
em função do maior conteúdo da água 
corporal nessa população.

( ) No que diz respeito à farmacocinética em 
recém-nascidos, pode-se afirmar que o pro-
cesso de excreção é idêntico ao de adultos 
jovens.

( ) O sucesso da farmacoterapia deve ser ava-
liado depois que o fármaco, administrado em 
doses múltiplas, alcança o estado de equilí-
brio (steady-state).

( ) A eliminação da metformina é predominan-
temente renal (excreção urinária na forma 
inalterada é igual a, aproximadamente, 80% 
da dose).

( ) Alguns fármacos, mesmo administrados 
em doses terapêuticas, exibem cinéticas de 
ordem zero para alguns processos farmaco-
cinéticos, como fenitoína, ácido acetilsalicílico, 
teofilina e verapamil.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • F • F • F
b. SQUARE V • F • F • F • V
c. SQUARE F • V • F • F • V
d. Check-square F • F • V • V • V
e. SQUARE F • F • F • V • V

17. Analise as afirmativas abaixo sobre a Farmaco-
cinética aplicada à farmacoterapia.

1. O cetoconazol é um fármaco muito liposso-
lúvel. Assim, esse fármaco apresenta melhor 
absorção quando administrado em jejum.

2. A varfarina é um fármaco que apresenta baixa 
ligação às proteínas plasmáticas e, dessa 
forma, apresenta um elevado valor para o 
parâmetro volume de distribuição.

3. Fármacos como o omeprazol, por serem 
estáveis em pH ácido, são, geralmente, admi-
nistrados em formas farmacêuticas com reves-
timento gastrorresistente.

4. Em um paciente idoso com uso de polifarmá-
cia, a melhor alternativa para o tratamento de 
nevralgia do trigêmeo seria a carbamazepina.

5. Cálcio, antiácidos, fosfatos, fitatos e tanatos 
dificultam a absorção dos sais de ferro.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square É correta apenas a afirmativa 5.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

18. Analgésicos opioides são indicados para alívio 
de dores moderadas a intensas, particularmente de 
origem visceral.

Sobre os opioides incluídos na RENAME (2022) e no 
Formulário Terapêutico Nacional, é correto afirmar:

a. SQUARE O metabolismo da morfina é hepático e a 
excreção é exclusivamente fecal.

b. Check-square A codeína tem, em média, início de efeito entre 
30 a 60 minutos e duração de efeito de 4 a 6 
horas.

c. SQUARE O metabolismo da codeína é hepático e a 
excreção é, principalmente, via biliar. Não tem 
metabólito ativo.

d. SQUARE A morfina tem início e duração de efeito pro-
longados. No controle de dores persistentes, 
tolerância e dependência física não são fatores 
limitantes do uso em longo prazo.

e. SQUARE Quando administrada por via oral, a duração 
usual de efeito da morfina é de 4 horas. Esta 
não apresenta metabolismo hepático e sua 
eliminação é exclusivamente renal.
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19. Assinale a alternativa correta levando em consi-
deração a população idosa, o uso de medicamentos e 
a farmacocinética.

a. SQUARE Na pessoa hígida aos 70 anos de idade não 
ocorre a diminuição da função renal.

b. SQUARE O valor isolado da creatinina é bom parâme-
tro para o cálculo do ajuste de dose, devido à 
diminuição da massa magra característica do 
envelhecimento.

c. Check-square O envelhecimento associa-se ao comprometi-
mento: da depuração de fármacos de excreção 
primariamente renal; do fluxo sanguíneo e de 
vários processos de biotransformação hepática.

d. SQUARE Alterações na absorção são as que mais impac-
tam a farmacocinética no idoso, mesmo nos 
casos em que a mucosa intestinal permanece 
intacta.

e. SQUARE Medicamentos lipossolúveis, como os benzo-
diazepínicos, apresentam menor volume de 
distribuição nos idosos, pois a proporção de 
tecido adiposo nesses indivíduos é maior.

20. A asma é uma doença inflamatória crônica das 
vias aéreas inferiores, cujo nível de controle, de uma 
maneira geral, é baixo e a morbidade é elevada, inde-
pendentemente do país avaliado.

Assinale a alternativa correta sobre a terapêutica da 
asma e as políticas públicas relacionadas.

a. Check-square Os agonistas β2 de ação curta (SABA) são indi-
cados para sintomas agudos.

b. SQUARE A base do tratamento medicamentoso da asma 
persistente é o uso continuado de medicamen-
tos com ação anti-inflamatória, mas há poucas 
evidências dos benefícios dos corticosteroides 
inalatórios (CI) para esse fim.

c. SQUARE O tiotrópio, inibidor competitivo do efeito da 
acetilcolina nos receptores nicotínicos, foi ava-
liado pela Conitec e obteve recomendação final 
de incorporação.

d. SQUARE Os CI atuam reduzindo a inflamação e a hiper-
responsividade brônquica, controlando os sin-
tomas, melhorando a função pulmonar e redu-
zindo o risco futuro de exacerbações. A eficácia 
dos diferentes CI não varia de acordo com sua 
farmacocinética e farmacodinâmica.

e. SQUARE Na asma alérgica, leve a moderada, cujos sinto-
mas são inadequadamente controlados apesar 
do uso de CI, uma terapia específica anti-IgE 
está indicada, como o omalizumabe.

21. O emprego concomitante de múltiplos fár-
macos traz consigo risco de interações medica-
mentosas, as quais podem ser farmacocinéticas ou 
farmacodinâmicas.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ) em relação ao assunto.

( ) A administração concomitante de varfarina e 
carbamazepina pode resultar em uma intera-
ção farmacodinâmica, com potencialização do 
efeito anticoagulante.

( ) Anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) 
podem diminuir o efeito de anticoagu-
lantes como a varfarina, por interação 
farmacocinética.

( ) A interação entre a benzodiazepínicos e a 
codeína pode resultar em depressão respira-
tória aditiva.

( ) Concentrações plasmáticas de antipsicóti-
cos fenotiazínicos e risperidona podem ser 
aumentadas por interações com fluoxetina ou 
sertralina, pois inibem as enzimas que bio-
transformam a maioria dos antipsicóticos.

( ) Sinvastatina e atorvastatina são biotrans-
formadas no fígado, principalmente pelas 
enzimas CYP3A4, e são suscetíveis a intera-
ções quando coadministradas com fármacos 
potencialmente inibidores desta enzima.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • F • F
b. SQUARE V • V • F • F • F
c. SQUARE V • F • F • F • F
d. SQUARE F • V • F • F • V
e. Check-square F • F • V • V • V
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22. A biodisponibilidade de um fármaco pode variar 
de acordo com alguns aspectos como a via de admi-
nistração, características do fármaco e/ou do próprio 
indivíduo.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. Biodisponibilidade é a medida da quantidade 
de medicamento, contida em uma fórmula 
farmacêutica, que chega à circulação sistêmica, 
e da velocidade na qual ocorre esse processo.

2. A biodisponibilidade absoluta se expressa em 
relação à administração intravenosa do prin-
cípio ativo.

3. Em geral, cerca de 75% de um fármaco admi-
nistrado por via oral é absorvido em 1 a 3 
horas, mas numerosos fatores podem alterar 
essa absorção, como o conteúdo intestinal, 
tamanho da partícula e formulação.

4. A administração sublingual de fármacos é útil 
quando se deseja um efeito lento, especial-
mente quando o fármaco é instável no pH gás-
trico ou lentamente metabolizado pelo fígado.

5. Na injeção de fármacos por via subcutânea 
ou intramuscular, a velocidade de absorção 
depende do local da injeção.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.

23. Dentre as doenças crônicas não transmissíveis, o 
Diabetes Melito (DM) tem destaque pela sua alta pre-
valência e, habitualmente, associação à dislipidemia e 
a hipertensão arterial sistêmica. É considerado condi-
ção sensível à Atenção Primária e opções terapêuticas 
são elencadas na Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais (RENAME, 2022).

Analise as afirmativas abaixo sobre as opções terapêu-
ticas para o DM constantes na RENAME 2022.

1. A dapagliflozina 10 mg comprimido foi padro-
nizada para o DM tipo 2, e o Componente da 
Assistência Farmacêutica responsável pelo 
financiamento é o Especializado.

2. Insulina análoga de ação prolongada foi 
padronizada para o DM tipo 2, e seu acesso se 
dá pelo Componente Especializado da Assis-
tência Farmacêutica.

3. Insulina análoga de ação prolongada foi 
padronizada para o DM tipo 1, e seu Compo-
nente de financiamento da Assistência Farma-
cêutica é o Básico.

4. Cloridrato de metformina; glibenclamida e 
glicazida são padronizadas para o tratamento 
do DM tipo 2.

5. Insulina NPH 100 U/mL suspensão injetável 
e insulina regular 100 U/mL solução injetável 
são opções terapêuticas para o DM, e seu 
Componente de financiamento da Assistência 
Farmacêutica é o Básico.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
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26. A sífilis adquirida é uma infecção de caráter sistê-
mico que, quando não tratada precocemente, pode 
evoluir com sequelas irreversíveis.

Assinale a alternativa correta de acordo com o Pro-
tocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção 
Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Trans-
missíveis (2018) e RENAME (2022).

a. SQUARE Para o tratamento da Neurossífilis, a Ceftriaxona 
é o esquema preferencial.

b. SQUARE Para o tratamento de gestantes com sífilis pri-
mária, secundária ou latente recente, a Doxici-
clina 100 mg é o esquema preferencial.

c. Check-square Na sífilis primária, secundária e latente recente 
(com menos de dois anos de evolução), o 
esquema terapêutico preferencial é Benzilpeni-
cilina benzatina 2,4 milhões UI.

d. SQUARE Na sífilis latente tardia (com mais de dois anos 
de evolução) ou latente com duração ignorada 
e sífilis terciária, a Doxiciclina é o esquema 
preferencial.

e. SQUARE Na sífilis latente tardia ou na sífilis terciária, a 
Benzilpenicilina potássica é o esquema tera-
pêutico preferencial.

27. A programação de medicamentos dentro de um 
serviço público de saúde visa definir os quantitativos 
dos medicamentos selecionados previamente que 
devem ser adquiridos/solicitados, mantendo o abaste-
cimento de medicamentos das farmácias, compatibili-
zando os recursos disponíveis com as necessidades.

Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.

a. SQUARE A programação de medicamentos deve ser 
baseada apenas no consumo de medicamentos.

b. SQUARE Dentre os vários métodos de programação de 
medicamentos podem-se citar: consumo his-
tórico, oferta de serviços, oferta de consumo e 
consumo ajustado.

c. SQUARE Medicamentos para uso em doenças crônicas 
como captopril e metformina devem ser progra-
mados em quantidades fixas ao longo do ano.

d. Check-square A programação deve ser realizada com base em 
dados fidedignos e métodos, tais como, perfil 
epidemiológico, consumo histórico, consumo 
ajustado, oferta de serviços, entre outros.

e. SQUARE A programação de medicamentos deve ser 
baseada apenas nas necessidades não atendi-
das da população.

24. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é fator de 
risco para doenças cardiovasculares como o acidente 
vascular cerebral e o infarto agudo do miocárdio.

Em relação aos medicamentos utilizados para o tra-
tamento da HAS constantes na RENAME (2022) e no 
Formulário Terapêutico Nacional, é correto afirmar:

a. SQUARE Alimentos aumentam a absorção de captopril, 
um inibidor da enzima conversora da angioten-
sina II.

b. Check-square O betabloqueador propranolol apresenta 
biodisponibilidade 30 a 70% e a presença de 
alimento aumenta a sua biodisponibilidade.

c. SQUARE Entre os anti-hipertensivos recomendados 
para idosos estão os diuréticos de alça, como 
a furosemida. Seu metabolismo é hepático e a 
eliminação é predominantemente biliar.

d. SQUARE A hidroclorotiazida é diurético tiazídico, cujo 
principal sítio de ação é a porção inicial do 
túbulo distal. Sua absorção é aumentada na 
presença de alimentos.

e. SQUARE A losartana, bloqueador dos receptores de 
angiotensina, não sofre metabolismo de pri-
meira passagem e sua excreção é predominan-
temente renal.

25. Ao longo das últimas décadas, o uso de antide-
pressivos cresceu vertiginosamente, o que tem preo-
cupado os profissionais de saúde.

Sobre os medicamentos desta classe incluídos na 
RENAME (2022) e no Formulário Terapêutico Nacional, 
é correto afirmar:

a. SQUARE A amitriptilina não atravessa a placenta, assim 
como não é excretada no leite materno.

b. SQUARE A nortriptilina tem metabolismo exclusiva-
mente hepático, gerando o metabólito ativo 
amitriptilina.

c. Check-square A fluoxetina tem um tempo de latência de 
efeito antidepressivo de 2-3 semanas. É bio-
transformada no fígado, gerando o metabólito 
ativo norfluoxetina.

d. SQUARE A nortriptilina tem metabolismo predominan-
temente hepático e eliminação exclusivamente 
biliar.

e. SQUARE A fluoxetina apresenta uma lenta absorção 
oral, entretanto possui uma rápida resposta 
terapêutica. Sua biotransformação é hepática, 
entretanto não gera metabólito ativo.
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29. Analise as afirmativas abaixo, em relação ao 
Código de Ética da profissão Farmacêutica (Resolução 
CFF no 596/2014).

1. É permitido ao Farmacêutico utilizar-se, sem 
referência ao autor ou sem a sua autorização 
expressa, de dados ou informações, publica-
dos ou não.

2. É direito do Farmacêutico decidir, justificada-
mente, sobre o aviamento ou não de qualquer 
prescrição, bem como fornecer as informa-
ções solicitadas pelo usuário.

3. É dever do farmacêutico garantir ao usuário o 
acesso à informação independente sobre as 
práticas terapêuticas oficialmente reconheci-
das no país, de modo a possibilitar a sua livre 
escolha.

4. É proibido ao farmacêutico omitir-se ou acum-
pliciar-se com os que exercem ilegalmente a 
Farmácia ou com profissionais ou instituições 
que pratiquem atos ilícitos relacionados à 
atividade farmacêutica, em qualquer das suas 
áreas de abrangência.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

30. A seleção de medicamentos é uma das atividades 
do Ciclo da Assistência Farmacêutica.

São objetivos da seleção de medicamentos:

a. Check-square Fornecer medicamentos eficazes, seguros e 
custo-efetivos, voltados para as necessidades 
da população.

b. SQUARE Melhorar o fluxo de informações, a integração 
multidisciplinar, com a tomada de decisões cen-
tralizada na gestão da assistência farmacêutica.

c. SQUARE Desenvolver ações educativas somente para 
dispensadores e usuários.

d. SQUARE Estimular a uniformização de condutas tera-
pêuticas, mas sem objetivar melhores condi-
ções para prática da farmacovigilância.

e. SQUARE Otimizar a gestão administrativa, racionali-
zando a rotina operacional de aquisição, arma-
zenamento e gestão de estoques, sem vislum-
brar a gestão financeira.

28. No Brasil, a tuberculose (TB) ainda constitui-se 
como um grave problema de saúde pública. Tratar 
correta e prontamente os casos de TB pulmonar são as 
principais medidas para o controle da doença.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ) de acordo com o Manual de Recomenda-
ções para o Controle da Tuberculose no Brasil (2019) e 
RENAME (2022).

( ) Para a prevenção da seleção de bacilos resis-
tentes e a efetiva cura da doença, é necessária 
a utilização de esquemas terapêuticos com 
associação de diferentes medicamentos que 
agirão sobre os bacilos sensíveis e nas diver-
sas populações de bacilos naturalmente resis-
tentes, uma vez que bacilos resistentes a um 
medicamento podem ser sensíveis a outro.

( ) O etambutol é bactericida, mas não deve ser 
associado aos medicamentos mais poten-
tes para prevenir a emergência de bacilos 
resistentes.

( ) O esquema de tratamento da tuberculose é 
padronizado, deve ser realizado de acordo 
com as recomendações do Ministério da 
Saúde e compreende duas fases: a intensiva 
(ou de ataque), e a de manutenção.

( ) A rifapentina 150 mg comprimido é 
padronizada para pacientes com infecção 
latente pelo Mycobacterium tuberculosis 
(ILTB), porém não deve ser usada em associa-
ção com isoniazida.

( ) O tratamento das formas extrapulmonares 
tem a duração de seis meses, exceto as formas 
meningoencefálica e osteoarticular.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • F • F
b. SQUARE V • V • F • V • F
c. Check-square V • F • V • F • V
d. SQUARE V • F • F • F • F
e. SQUARE F • V • F • V • V
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32. Assinale a alternativa correta, de acordo com a 
Política Nacional de Medicamentos (PNM), aprovada 
pela Portaria no 3.916, de 30 de outubro de 1998.

a. SQUARE A decisão de aquisição centralizada não consi-
dera a necessidade de garantir apresentações 
de medicamentos, em formas farmacêuticas 
e dosagens adequadas, considerando a sua 
utilização por grupos populacionais específicos, 
como crianças e idosos.

b. Check-square Entre as Diretrizes desta política, podem-se citar: 
a adoção de relação de medicamentos essen-
ciais, a regulamentação sanitária de medicamen-
tos, o desenvolvimento científico e tecnológico e 
a promoção da produção de medicamentos.

c. SQUARE O modelo de assistência farmacêutica será 
reorientado de modo a que se restrinja à aquisi-
ção e à distribuição de medicamentos. As ações 
incluídas nesse campo da assistência terão por 
objetivo implementar, no âmbito das três esfe-
ras do SUS, todas as atividades relacionadas à 
promoção do acesso da população aos medica-
mentos essenciais.

d. SQUARE A reorientação do modelo de assistência 
farmacêutica, coordenada e disciplinada em 
âmbito nacional pelos três gestores do Sistema, 
deverá estar fundamentada: na centralização 
da gestão; na promoção do uso racional dos 
medicamentos; na otimização e na eficácia do 
sistema de distribuição no setor público; e no 
desenvolvimento de iniciativas que possibili-
tem a redução nos preços dos produtos.

e. SQUARE A definição de produtos a serem adquiridos e 
distribuídos de forma centralizada deverá con-
siderar apenas os dois pressupostos: doenças 
que configuram problemas de saúde pública; 
doenças cujo tratamento envolve o uso de 
medicamentos não disponíveis no mercado.

31. Um dos objetivos da etapa de armazenamento é 
manter a qualidade dos medicamentos.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. O armazenamento é caracterizado por um 
conjunto de procedimentos técnicos e admi-
nistrativos que envolvem as atividades de 
recebimento, estocagem, segurança e conser-
vação dos medicamentos, bem como o con-
trole de estoque.

2. O gerenciamento adequado dessa etapa 
reduz perdas e deve observar alguns proce-
dimentos e ações, entre os quais o cumpri-
mento/adequação do almoxarifado às Boas 
Práticas de Armazenagem, tais como limpeza 
e higienização; delimitação dos espaços para 
adequada estocagem, recebimento e expedi-
ção de medicamentos, minimizando o risco 
de trocas; controle de temperatura e umidade; 
monitoramento da rede de frio; entre outros.

3. O gerenciamento adequado dessa etapa 
reduz perdas e deve observar alguns proce-
dimentos e ações, entre os quais a elabora-
ção de Procedimentos Operacionais Padrão 
(POP), que descrevam todas as atividades 
executadas.

4. O estoque dos medicamentos deve ser feito 
por nome genérico, lote e validade, de forma 
que permita fácil identificação e não é neces-
sário que os medicamentos sejam conserva-
dos nas embalagens primárias.

5. Os medicamentos podem ser armazenados 
diretamente sobre o piso ou encostados nas 
paredes.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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34. No Brasil, a regulamentação da prescrição farma-
cêutica ocorreu apenas em 2013, com a publicação da 
Resolução no 586, de 29 de agosto, do Conselho Fede-
ral de Farmácia.

Assinale a alternativa correta de acordo com essa 
resolução.

a. SQUARE O farmacêutico poderá realizar a prescrição de 
medicamentos e outros produtos com finali-
dade terapêutica, cuja dispensação exija pres-
crição médica, incluindo medicamentos indus-
trializados e preparações magistrais - alopáticos 
ou dinamizados -, plantas medicinais e drogas 
vegetais.

b. SQUARE O farmacêutico poderá prescrever medica-
mentos cuja dispensação não exija prescrição 
médica, desde que condicionado à existência 
de diagnóstico prévio e quando estiver previsto 
em programas, protocolos, diretrizes ou nor-
mas técnicas, aprovados para uso no âmbito de 
instituições de saúde.

c. SQUARE Para a prescrição de medicamentos, no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS), recomen-
da-se a utilização da Denominação Comum 
Brasileira (DCB) ou a Denominação Comum 
Internacional (DCI).

d. Check-square Para os propósitos dessa resolução, define-se a 
prescrição farmacêutica como ato pelo qual o 
farmacêutico seleciona e documenta terapias 
farmacológicas e não farmacológicas, e outras 
intervenções relativas ao cuidado à saúde do 
paciente.

e. SQUARE A prescrição farmacêutica deverá ser redigida 
em vernáculo, por extenso, de modo legível, 
observados a nomenclatura e o sistema de 
pesos e medidas oficiais, sem a necessidade da 
identificação do estabelecimento farmacêutico 
ou do serviço de saúde ao qual o farmacêutico 
está vinculado.

33. Analise as afirmativas abaixo de acordo com a 
Resolução no 338, de 6 de maio de 2004, que aprova a 
Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF).

1. A PNAF é parte integrante da Política Nacional 
de Saúde, envolvendo um conjunto de ações 
voltadas à promoção, proteção e recuperação 
da saúde e garantindo os princípios da univer-
salidade, integralidade e equidade.

2. A Assistência Farmacêutica não deve ser com-
preendida como política pública norteadora 
para a formulação de políticas setoriais, como 
de desenvolvimento industrial e de formação 
de recursos humanos.

3. A Assistência Farmacêutica trata de um con-
junto de ações que envolve a garantia da 
qualidade dos produtos e serviços, acompa-
nhamento e avaliação de sua utilização, na 
perspectiva da obtenção de resultados con-
cretos e da melhoria da qualidade de vida da 
população.

4. As ações de Assistência Farmacêutica envol-
vem aquelas referentes à Atenção Farmacêu-
tica, considerada como um modelo de prática 
farmacêutica, desenvolvida no contexto da 
Assistência Farmacêutica e compreendendo 
atitudes, valores éticos, comportamentos, 
habilidades, compromissos e co-responsabi-
lidades na prevenção de doenças, promoção 
e recuperação da saúde, de forma integrada à 
equipe de saúde.

5. A PNAF deve englobar eixos estratégicos 
como: desenvolvimento, valorização, forma-
ção, fixação e capacitação de recursos huma-
nos; a modernização e ampliação da capaci-
dade instalada e de produção dos Laborató-
rios Farmacêuticos Oficiais, e a pactuação de 
ações intersetoriais que visem à internalização 
e o desenvolvimento de tecnologias que aten-
dam às necessidades de produtos e serviços 
do SUS, nos diferentes níveis de atenção.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
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35. Assinale a alternativa correta, considerando a 
Portaria no 344, de 12 de maio de 1998, a qual aprova 
o Regulamento Técnico sobre substâncias e medica-
mentos sujeitos a controle especial.

a. Check-square A Notificação de Receita é personalizada e 
intransferível, devendo conter somente uma 
substância das listas “A1” e “A2” (entorpecentes) 
e “A3”, “B1” e “B2” (psicotrópicas), “C2” (retinoides 
de uso sistêmico) e “C3” (imunossupressoras).

b. SQUARE As farmácias ou drogarias ficarão obrigadas a 
apresentar dentro do prazo de 72 dias, à Autori-
dade Sanitária local, as Notificações de Receita 

“A” procedentes de outras Unidades Federativas, 
para averiguação e visto.

c. SQUARE A Notificação de Receita “A” será válida por 
60 dias a contar da data de sua emissão em 
todo o Território Nacional, sendo necessário 
que seja acompanhada da receita médica com 
justificativa do uso, quando para aquisição em 
outra Unidade Federativa.

d. SQUARE A Notificação de Receita “B” poderá conter no 
máximo 10 ampolas e, para as demais formas 
farmacêuticas, a quantidade para o tratamento 
correspondente no máximo a 90 dias.

e. SQUARE A prescrição poderá conter em cada receita, no 
máximo, 5 substâncias constantes da lista “C1” 
(outras substâncias sujeitas a controle especial).
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