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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA 
EDITAL Nº 001 / 2022 

ESPECIALISTA EM SAÚDE / FARMACÊUTICO - NÍVEL SUPERIOR 

 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 08 (oito) páginas numeradas sequencialmente, contendo 60 (sessenta) questões 
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico  
5 (cinco) questões, Noções de Informática 5 (cinco) questões, História e Geografia de Mato Grosso  
5 (cinco) questões, Legislação 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo/ocupação para o qual você se inscreveu. Caso o 
cargo/ocupação esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não 
serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, 
nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste caderno não serão levadas em consideração. 

X. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
a Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início mediante a entrega 

obrigatória da sua Folha de Respostas e do seu Caderno de Questões devidamente preenchidos e assinados 
ao fiscal de sala. 

XII O candidato poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 3 (três) horas 
do seu início. Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário 

permitido. 

XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 

 

Boa Prova! 

 

 

 

 
GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Texto I 

 
 Seja em Guimarães Rosa, Monteiro Lobato ou 

Benedito Ruy Barbosa, a onça-pintada - maior felino 
das Américas e terceiro do mundo atrás do leão e do 
tigre - é destaque na literatura brasileira há décadas. 
Milhares de turistas brasileiros e estrangeiros visitam o 
Pantanal atrás de suas pegadas, fincando a maior 
planície alagável do mundo no mapa dos principais 
safáris fotográficos. 

 Das páginas dos livros, a onça-pintada saltou 
para as redes sociais. 

 Maior planície alagada do planeta, o Pantanal 
desponta como o local mais propício do mundo para 
avistar a onça-pintada, apesar de a região não ter a 
maior população do felino - este título é da região 
Amazônica, mas sua floresta dificulta a observação do 
animal. 

 Em Mato Grosso, Porto Jofre se destaca como 
uma das áreas com maior densidade do felino no 
planeta, e com mais de 300 animais já catalogados por 
especialistas. 

 Quem flagrar uma onça nunca observada antes 
ainda tem a chance de, confirmado o avistamento 
inédito, batizar o animal. Todas elas têm manchas 
diferentes umas das outras - ou seja, suas pintas são 
como as digitais humanas e as diferenciam, ainda que 
à distância pareçam iguais. 

(Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-

como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml. 

Acesso em 16/11/2022) 

 
1) De acordo com o texto, o que faz com que “o 

Pantanal tenha despontado como o local mais 
propício do mundo para avistar a onça-pintada” 
é:   
a) apresentar, na região, a maior população 

desses felinos.  
b) ter registradas as pegadas dos felinos na 

planície alagada. 
c) ser uma planície com uma das maiores 

densidades desse felino. 
d) receber milhares de turistas estrangeiros como 

visitantes.  
 

2) O texto começa com a enumeração de autores 
que são associados por meio de uma relação 
de:  
a) alternância.  
b) oposição.  
c) comparação.  
d) conformidade.  
 

3) Em “Milhares de turistas brasileiros e 
estrangeiros visitam o Pantanal” (1º§), os 
vocábulos destacados exercem, 
sintaticamente, a função de:  
a) núcleo do sujeito composto.  
b) adjunto adnominal.  
c) complemento nominal.  
d) adjunto adverbial.  

4) “onça-pintada” é um substantivo composto 
ligado por hífen. A partir do Novo Acordo 
Ortográfico, algumas palavras, porém, sofreram 
alteração na grafia. Dentre as palavras abaixo, 
assinale a alternativa que não sofreu alteração 
após esse Acordo.  
a) ultrassonografia.  
b) contrarregra.  
c) minissaia.  
d) suprassumo.  
 

5) Na oração “Todas elas têm manchas diferentes 
umas das outras” (5º§), percebe-se a correta 
concordância do verbo com o sujeito. Dentre as 
frases abaixo, assinale a que também apresenta 
correção de concordância e de ortografia.  
a) Eles, normalmente, vêm o filme juntos.   
b) A velha planilha mantêm os dados anteriores.  
c) As páginas contém material diversificado.  
d) No trabalho, o técnico detém o cronograma.   
 
Considere a última oração do texto “ainda que à 
distância pareçam iguais” (5º§) para responder 
às questões de 6 a 8 seguintes.  
 

6) A expressão que introduz o trecho deve ser 
classificada, morfologicamente, como uma 
locução:  
a) conjuntiva de valor concessivo.  
b) prepositiva de valor adversativo.  
c) adverbial de valor temporal.  
d) adjetiva de valor explicativo.  
 

7) O acento grave presente em “à distância” 
permite concluir que essa expressão cumpre o 
mesmo papel sintático da que se destaca em:  
a) “fincando a maior planície alagável do mundo” 

(1º§). 
b) “destaque na literatura brasileira há décadas” 

(1º§). 
c) “mas sua floresta dificulta a observação do 

animal” (3º§). 
d) “Em Mato Grosso, Porto Jofrese destaca” (4º§). 
 

8) Ao analisar o predicado dessa oração, pode-se 
afirmar, a respeito de sua construção que:  
a) possui dois núcleos, sendo um verbo e um 

advérbio.  
b) classifica-se como nominal e tem um adjetivo 

como núcleo.  
c) é um predicado verbal, pois possui um só núcleo 

verbal. 
d) apresenta um verbo impessoal seguido de 

adjetivo.  

https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
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Texto II 
 

Depois que 
(Marina Colasanti) 

 Carregava consigo um vasto cemitério. 
Amigos, parentes haviam se deitado ao longo dos anos 
aumentando a carga, tumba a tumba. Ora com um ora 
com outro, conversava em silêncio ou em voz baixa, 
sorridente, mantendo atualizada a relação, embora à 
distância.  

 Breve, chegaria a sua vez. Mas não se 
incorporaria ao seu próprio cemitério. Seria carregado 
por alguém, filho ou mulher, passando a fazer parte de 
outro repertório. E inquietava-se menos consigo do que 
com o silêncio que, como uma hera, tomaria as lápides 
com as quais havia dialogado tão longamente.  

 
9) Os vocábulos “cemitério” e “repertório”, no 

texto, podem ser entendidos simbolicamente, 
apontando, assim, para um conjunto de:  
a) lápides. 
b) lembranças. 
c) mulheres.  
d) tumbas. 
 

10) O texto II pertence à tipologia narrativa e faz uso 
de verbos para marcar a passagem do tempo. 
Desse modo, o emprego do pretérito imperfeito, 
no início, expressa uma ação:  
a) futura que se relaciona com o passado. 
b) presente, afetada pelo passado.  
c) passada que se prolonga no tempo. 
d) presente com caráter atemporal.  
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
11) Com relação ao raciocínio lógico proposicional 

é correto afirmar que: 
a) O valor lógico da disjunção entre duas 

proposições é verdade somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem verdadeiros 

b) O valor lógico da conjunção entre duas 
proposições é falso somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem falsos 

c) O valor lógico do bicondicional entre duas 
proposições é verdade somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem verdadeiros 

d) O valor lógico da disjunção exclusiva entre duas 
proposições é verdade somente se apenas um 
dos valores lógicos das proposições for 
verdadeiro 

 
12) Numa escola 75 estudantes gostam de 

matemática, 53 gostam de geografia e 26 
gostam das duas disciplinas. Nessas 
condições, o total de estudantes que gostam de 
somente uma das duas disciplinas é igual a: 
a) 76 
b) 66 
c) 49 
d) 27 

13) Se João pratica esportes, então Paula o 
acompanha. Se Paula o acompanha, então 
sexta-feira não é feriado. Podemos concluir 
corretamente que: 
a) Se João pratica esportes, então sexta-feira é 

feriado 
b) Se João pratica esportes, então sexta-feira não 

é feriado 
c) Se sexta-feira não é feriado, então João pratica 

esportes 
d) Se sexta-feira é feriado, então João pratica 

esportes 
 

14) O tipo de raciocínio que utiliza-se da conclusão 
e da regra para defender que a premissa pode 
explicar a conclusão é chamado de: 
a) Dedução 
b) Indução 
c) Abdução 
d) Tratamento 
 

15) O conectivo cujo valor lógico se altera se os 
valores lógicos das proposições entre ele se 
alternarem e forem diferentes, é chamado de: 
a) Disjunção 
b) Disjunção exclusiva 
c) Bicondicional 
d) Condicional 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
16) Relacione as típicas extensões de arquivos da 

coluna da esquerda com o seu respectivo tipo 
da coluna da direita. 
 
(1) BMP  (A) arquivo compactado. 
(2) AVI  (B) arquivo de imagem. 
(3) ZIP  (C) arquivo de vídeo. 
(4) XLSX  (D) arquivo do Excel. 
 
a) 1A - 2B - 3C - 4D 
b) 1B - 2C - 3A - 4D 
c) 1B - 2D - 3A - 4C 
d) 1D - 2C - 3B - 4A 
 

17) Quanto a planilha eletrônica genérica a seguir, 
analise as afirmativas logo em seguida e 
assinale a alternativa correta. 
 

 A B 

1 7 8 

2 9 10 

 
1. Se aplicarmos a fórmula =MÉDIA(A1:A2) 

teremos como resultado 16 (dezesseis). 
2. Se aplicarmos a fórmula =SOMA(B1:B2) 

teremos como resultado 17 (dezessete). 
 
a) As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras 
b) A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa 
c) A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa 
d) As afirmativas 1 e 2 são falsas 
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18) Leia a frase abaixo referente a Teclas de Atalho: 
 
"Nas últimas versões do Microsoft Word (em 
português), enquanto a tecla ______ move o cursor 
para o final da linha atual, a tecla ______ move o 
cursor para o início da linha atual".  
 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
 
a) Ctrl / Shift 
b) Home / End 
c) Shift / Ctrl 
d) End / Home 
 

19) Quanto às características dos programas 
Antivírus e ao Firewall, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O firewall é um sistema de segurança de rede 

de computadores que limita o tráfego de entrada 
e/ou saída dentro de uma rede. 

(  ) Se numa instalação já tiver um firewall será 
desnecessário instalar adicionalmente um 
programa Antivírus, em termos de segurança de 
dados.  

(  ) A concepção de um firewall atual pode-se 
considerar tecnicamente como sendo a terceira 
geração evolutiva dos antigos programas 
Antivírus. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - F - F 
b) V - V - F 
c) F - V - V 
d) F - F - V 
 

20) Referente aos conceitos básicos sobre 
Correios Eletrônicos temos características 
especiais tais como: 
1. O caracter @ é proibido de ser utilizado em 

qualquer endereço de e-mail, pois o mesmo é 
bloqueado pelo firewall dos servidores.  

2. O e-mail se trata de um modo de comunicação 
assíncrona, o que quer dizer que não é 
necessário que haja a presença simultânea do 
remetente e do destinatário. 

3 Por meio do e-mail se consegue enviar 
mensagens apenas com texto ou também com 
imagens, vídeos e áudio anexados. 

 
Da relação apresentada: 
a) existem somente o 1 e 2 
b) existem somente o 1 e 3 
c) existem somente o 2 e 3 
d) existem 1, 2 e 3 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE MATO GROSSO 

 
21) Pela Lei complementar nº 31, de 11 de outubro 

de 1977, foi criado um novo estado brasileiro 
devido ao desmembramento do Mato Grosso. 
Assinale a alternativa correspondente aos dois 
estados resultantes de tal desmembramento, de 
maneira correta. 
a) Mato Grosso e Rondônia 
b) Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 
c) Mato Grosso e Goiás 
d) Mato Grosso e Pará 
 

22) O estado de Mato Grosso é composto por 141 
municípios (IBGE CIDADES, 2022). Entre os 
municípios a seguir, assinale a alternativa que 
apresenta aquele que está localizado no estado 
de Mato Grosso, de forma incorreta.  
a) Sinop 
b) Tangará da Serra 
c) Porto Estrela 
d) Rio Preto 
 

23) Um rio pode morrer, e há pelo menos três em 
Mato Grosso que correm esse risco. Por 
exemplo, o ______ recebe um impacto urbano 
muito grande ao passar pela área urbana de 
Cuiabá. Isso em termos de poluição, sem falar 
em condomínios que estão surgindo no seu 
entorno, nas suas margens, onde o uso da terra, 
que tem um solo frágil, com alta suscetibilidade 
de erosão (adaptado de PRIMEIRA PÁGINA, 
2022).  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Rio Iguaçu 
b) Rio Coxipó  
c) Rio Madeira  
d) Rio Grande 
 

24) Mato Grosso é um estado privilegiado, por 
abranger áreas de três diferentes biomas 
brasileiros (Mato Grosso, 2022). Em relação aos 
biomas localizados em Mato Grosso, assinale a 
alternativa correta. 
a) Cerrado: tem vegetação composta por 

gramíneas e arbustos, cujas raízes profundas 
permitem captar água devido aos baixíssimos 
índices pluviométricos do clima semiárido 

b) Pantanal: bioma com maior área no interior de 
Mato Grosso, localizado na porção Leste do 
estado e com rica biodiversidade 

c) Amazônia: maior floresta tropical do mundo, em 
Mato Grosso localizada principalmente ao Norte 
do estado 

d) Mata Atlântica: maior planície alagável do 
planeta, com uma fauna exuberante e 
considerada a mais rica da Terra 
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25) Localizado no norte de Mato Grosso, o ______ 
limita-se com a Serra Rochedo até a divisa com 
o Pará, em um lugar de profusão de nascentes 
de água pura e cristalina. Considerado rico em 
biodiversidade da Amazônia Brasileira, possui 
em torno de 850 espécies de aves catalogadas 
na região, sendo 50 endêmicas, 43 espécies de 
répteis, 29 anfíbios, 36 de mamíferos e 16 
espécies de peixe (adaptado de ISA, 2022).  
 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Parque Estadual Cristalino  
b) Parque Nacional do Jamanxim 
c) Parque Nacional de Anavilhanas 
d) Parque Nacional de Aparados da Serra 
 

LEGISLAÇÃO 

 
26) De acordo com as disposições da Constituição 

Federal sobre saúde, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
(  ) As instituições privadas poderão participar de 

forma complementar do sistema único de saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

(  ) O Estado deve fomentar a destinação de 
recursos públicos para auxílios ou subvenções 
às instituições privadas com fins lucrativos. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
 

27) As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único. Sobre o tema, 
assinale a alternativa que, de acordo com a 
Constituição Federal, apresente incorretamente 
uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde - 
SUS. 
a) Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais 

b) Participação da comunidade 
c) Seletividade na prestação dos serviços 
d) Descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo 

28) O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o 
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa. Sobre as disposições do 
decreto, assinale a alternativa que apresenta 
corretamente a definição de Rede de Atenção à Saúde. 
a) Espaço geográfico contínuo constituído por 

agrupamentos de Municípios limítrofes, 
delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de 
ações e serviços de saúde 

b) Conjunto de ações e serviços de saúde 
articulados em níveis de complexidade 
crescente, com a finalidade de garantir a 
integralidade da assistência à saúde 

c) Instâncias de pactuação consensual entre os 
entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do SUS 

d) Serviços de atendimento inicial à saúde do 
usuário no SUS 

 
29) Acerca das disposições sobre planejamento da 

Saúde previstas no Decreto nº 7.508/2011, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. O processo de planejamento da saúde será 

ascendente e integrado, do nível local até o 
federal, ouvidos os respectivos Conselhos de 
Saúde, compatibilizando-se as necessidades 
das políticas de saúde com a disponibilidade de 
recursos financeiros. 

II. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as 
diretrizes a serem observadas na elaboração 
dos planos de saúde, de acordo com as 
características epidemiológicas e da 
organização de serviços nos entes federativos e 
nas Regiões de Saúde. 

III. O planejamento da saúde em âmbito estadual 
deve ser realizado de maneira centralizada, a 
partir das necessidades dos governantes. 

Assinale a alternativa correta. 
a) As afirmativas I, II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa I está correta 
 

30) A Resolução nº 553 do Conselho Nacional de Saúde 
dispõe sobre as diretrizes dos direitos e Deveres da 
Pessoa Usuária da Saúde. Sobre as disposições da 
resolução, assinale a alternativa incorreta. 
a) Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e 

direitos respeitados na relação com os serviços 
de saúde 

b) Toda pessoa tem responsabilidade e direitos 
para que seu tratamento e recuperação sejam 
adequados e sem interrupção 

c) Toda pessoa tem direito à informação sobre os 
serviços de saúde e aos diversos mecanismos 
de participação 

d) Toda pessoa pode adotar comportamento 
desrespeitoso com as demais pessoas que 
usam ou que trabalham no estabelecimento de 
saúde  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31) Conforme a Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais (Rename) 2022, o ______ 0,2 mg/mL 
(zero vírgula dois miligramas por mililitros), 
solução oral, pertence ao componente ______ 
da assistência farmacêutica. 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) ácido fólico / básico 
b) ácido fólico / especializado 
c) tiamazol / estratégico 
d) tiamazol / especializado 
 

32) Em um hospital, logo após a admissão do 
paciente, o farmacêutico realiza uma consulta e 
elabora a lista com o nome dos medicamentos, 
dose, frequência de uso, bem como as vias de 
administração. Assinale a alternativa que 
apresenta o tipo de serviço clínico 
desenvolvido pelo farmacêutico neste cenário.  
a) Acompanhamento farmacoterapêutico 
b) Educação em saúde 
c) Conciliação de medicamentos 
d) Dispensação 
 

33) Supondo que o farmacêutico esteja 
acompanhando um paciente idoso, do sexo 
masculino, com multimorbidade na atenção 
primária à saúde cujo resultado do exame de 
creatinina seja 1 mg/dL (um miligrama por 
decilitro). A partir dos valores de referência 
adotados na prática clínico-assistencial, o 
resultado do exame é indicativo de ______. 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) doença muscular crônica  
b) doença muscular aguda 
c) insuficiência renal  
d) normalidade 
 

34) Assinale a alternativa incorreta sobre quais são 
os quimioterápicos mais utilizados nos 
protocolos para o controle do câncer de colo de 
útero. 
a) Paclitaxel 
b) Estramustina 
c) Cisplatina 
d) Gencitabina  

35) A resolução do Conselho Federal de Farmácia 
nº 724/2022 dispõe sobre o código de ética, o 
código de processo ético e estabelece as 
infrações e as regras de aplicação das sanções 
ético-disciplinares. Sobre esta resolução, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. É direito negar-se a realizar atos farmacêuticos 

que sejam contrários aos ditames da ciência, da 
ética e da técnica, comunicando o fato, quando 
for o caso, ao usuário, a outros profissionais 
envolvidos e ao respectivo Conselho Regional 
de Farmácia. 

II. É direito realizar a intercambialidade de 
medicamentos, respeitando a decisão do 
usuário, dentro dos limites legais, e 
documentando o ato. 

III. É dever comunicar formalmente ao Conselho 
Regional de Farmácia, em até sete dias úteis, o 
encerramento de seu vínculo profissional de 
qualquer natureza, independentemente de 
retenção de documentos pelo empregador. 

IV. É proibido, a todos os inscritos no Conselho 
Regional de Farmácia, conduzir pesquisa ou 
utilizar dados envolvendo seres humanos ou 
animais, sem submetê-la à avaliação prévia do 
respectivo comitê de ética em pesquisa. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I e II apenas 
b) III e IV apenas 
c) I, II e IV apenas 
d) I, II, III e IV  
 

36) A resolução do Conselho Federal de Farmácia 
no 732, de 25 de agosto de 2022, regulamenta a 
atuação do farmacêutico em práticas 
integrativas e complementares em saúde 
(PICS), e dá outras providências. Acerca desta 
resolução, analise as afirmativas a seguir e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O farmacêutico, devidamente capacitado, 

poderá atuar no âmbito das PICS reconhecidas 
pelo Ministério da Saúde, com intuito de ampliar 
as abordagens de cuidado e as possibilidades 
terapêuticas, bem como sua participação em 
equipes multiprofissionais. 

(  ) Recomenda-se que o farmacêutico comprove, 
perante o Conselho Regional de Farmácia de 
sua jurisdição, a certificação de conhecimento 
da prática, na qual pretende atuar, se aplicável. 

(  ) Quando necessário, o farmacêutico deverá 
apresentar um termo de consentimento livre e 
esclarecido, para a concordância do paciente 
quanto ao procedimento a ser submetido. 

(  ) O disposto, nesta resolução, não se aplica aos 
atos profissionais reconhecidos como 
especialidades farmacêuticas por instrumentos 
normativos específicos do Conselho Federal de 
Farmácia. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V - V 
b) V - F - F - V 
c) V - V - V - F 
d) F - F - V - F 
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37) Acerca das substâncias que pertencem a lista 
C1 da portaria no 344, de 12 de maio de 1998, 
que aprovou o regulamento técnico sobre 
substâncias e medicamentos sujeitos a 
controle especial, assinale a alternativa 
incorreta.  
a) Ácido valpróico 
b) Biperideno  
c) Citalopram 
d) Didanosina  
 

38) As vitaminas são elementos essenciais à vida e 
são responsáveis por diferentes ações no 
organismo. Sobre esta temática, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. A deficiência de retinol pode levar cegueira em 

crianças.  
II. O tocoferol é uma vitamina lipossolúvel com 

ação antioxidante. 
III. O calciferol é uma vitamina hidrossolúvel e 

influencia no crescimento ósseo.  
IV. O ácido ascórbico é uma vitamina lipossolúvel 

que estimula a absorção do ferro no intestino. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I e II apenas 
b) III e IV apenas 
c) I, II e IV apenas 
d) I, II, III e IV  
 

39) No método clínico centrado na pessoa, a 
estimativa da adesão à farmacoterapia é um 
aspecto essencial para a elaboração do plano 
terapêutico singular. Acerca dos métodos 
diretos para estimativa da adesão, assinale a 
alternativa correta. 
a) Aplicação de questionários 
b) Análise da retirada de medicamentos em 

farmácias 
c) Diário do paciente  
d) Detecção do fármaco na urina 
 

40) Sobre as potenciais interações 
medicamentosas envolvendo a valsartana, 
analise as afirmativas a seguir e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O uso concomitante de valsartana e agentes 

que bloqueiam o sistema renina angiotensina 
aldosterona pode levar à hipercalemia. 

(  ) O uso concomitante de valsartana e anti-
inflamatórios não esteroidais pode diminuir a 
eficácia anti-hipertensiva. 

(  ) O uso concomitante de valsartana e ritonavir 
pode ocasionar o aumento da exposição da 
valsartana. 

(  ) O uso concomitante de valsartana e lítio pode 
levar a uma intoxicação por lítio. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V - V 
b) V - F - F - V 
c) V - V - V - F 
d) F - F - V - F 

41) O ______ é um fármaco de ação curta utilizado 
no tratamento de insônia que não pertence a 
classe dos benzodiazepínicos, mas atua de 
forma semelhante e é usado como hipnótico.  
 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Diazepam 
b) Clordiazepóxido 
c) Zolpidem 
d) Flumazenil 
 

42) Acerca dos antimicrobianos, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. A azitromicina pertence à classe dos 

macrolídeos.  
II. A vancomicina pertence à classe das 

quinolonas. 
III. A doxicilina pertence à classe das polimixinas.  
IV. A gentamicina pertence à classe dos 

aminoglicosídeos. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I e II apenas 
b) II e IV apenas 
c) I e IV apenas 
d) I, II e III apenas 
 

43) O (A) ______ é obrigatório (a) em todos os 
hospitais brasileiros. Este (a) ______, é 
composto (a) por profissionais da saúde com 
nível superior e é responsável por elaborar, 
planejar, executar, monitorar e avaliar as 
estratégias para que os hospitais sejam 
ambientes seguros e adequados para as 
intervenções em saúde.   
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas.  
a) Comissão de controle de infecções hospitalares 

/ Comissão 
b) Comissão de farmácia e terapêutica / Comissão 
c) Comitê de ética em pesquisa / Comitê 
d) Comitê transfusional / Comitê 
 

44) Um paciente administra 20 UI (vinte unidades 
internacionais) de insulina regular uma vez ao 
dia, após o jantar. Considerando que, o refil de 
insulina regular para caneta tem 3 mL (três 
mililitros) e concentração 100 UI/mL (cem 
unidades internacionais por mililitros). Assinale 
a alternativa correta sobre quantos refis serão 
necessários para trinta dias de tratamento.  
a) Um 
b) Dois 
c) Três 
d) Quatro 
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45) Assinale a alternativa incorreta sobre qual é um 
medicamento considerado potencialmente 
perigoso em instituições de longa permanência 
para idosos.  
a) Dapagliflozina 
b) Metotrexato  
c) Fenitoína 
d) Dabigatrana 
 

46) ______ e ______ são medicamentos 
incompatíveis quando administrados na mesma 
seringa.  
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) Atracúrio / insulina regular 
b) Amiodarona / heparina sódica 
c) Cloridrato de dobutamina / hidroclorotiazida  
d) Diazepam / midazolam 
 

47) Assinale a alternativa correta sobre a afirmativa 
a seguir. 
Uma mesma farmácia de manipulação pode 
possuir filiais, considerando a RDC 67/2007 que 
dispõe sobre Boas Práticas de Manipulação de 
Preparações Magistrais e Oficinais para Uso 
Humano em farmácias. 
a) As farmácias de manipulação podem possuir 

filial para coleta exclusiva de receitas na qual 
não há necessidade de ter um laboratório de 
manipulação funcionando 

b) As farmácias de manipulação que possuem 
filiais não precisam necessariamente ter 
laboratório de manipulação funcionando em 
todas elas 

c) As farmácias de manipulação devem possuir 
laboratórios de manipulação em todas as filiais 
podendo, porém, centralizar a manipulação de 
determinados grupos de atividades em sua 
matriz ou em qualquer outra filial 

d) As atividades de controle de qualidade não 
podem ser centralizadas em uma de suas filiais 

 
48) O ______ realiza verificações durante a 

manipulação de forma a assegurar que o 
produto esteja em conformidade com as suas 
especificações.  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Controle de qualidade 
b) Controle em processo 
c) Controle de qualidade de produto não acabado 
d) Controle de qualidade de desvio de qualidade 
 

49) Na farmácia de manipulação as matérias-primas 
devem ser analisadas no seu recebimento. 
Considerando os testes que devem ser 
minimamente realizados, assinale a alternativa 
incorreta.  
a) Peso médio e desvio padrão 
b) Caracteres organolépticos 
c) Avaliação do laudo de análise do 

fabricante/fornecedor 
d) Peso 

50) A vitamina K é um nutriente essencial para a 
biossíntese normal de vários fatores 
necessários à coagulação sanguínea. Analise 
as afirmativas a seguir. 
I. Baixas concentrações de vitamina K estão 

associadas a déficits na densidade do mineral 
ósseo. 

II. A principal manifestação da deficiência de 
vitamina K consiste em maior tendência ao 
sangramento. 

III. A principal manifestação da deficiência de 
vitamina K consiste em menor tendência ao 
sangramento. 

IV. O uso terapêutico racional da vitamina K baseia-
se na sua capacidade de corrigir a tendência ao 
sangramento ou hemorragia associada à sua 
deficiência. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I e II apenas 
b) I e III apenas 
c) I, II e IV apenas 
d) I, III e IV  
 

51) Considerando os estudos destinados a 
comprovação de equivalência farmacêutica 
entre dois medicamentos, analise as 
afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) Devem ser realizados comparando, 

simultaneamente, medicamento teste e 
medicamento de referência. 

(  ) Devem ser realizados com lotes que tenham no 
mínimo trinta dias de validade. 

(  ) Podem ser realizados entre medicamentos que 
se apresentem na forma de comprimido 
revestido/drágea e medicamentos de referência 
que se apresentem na forma de comprimido 
simples ou vice-versa, desde que o revestimento 
não controle a liberação da substância ativa. 

(  ) No caso de realização de estudos com lotes-
piloto, os medicamentos devem estar 
acondicionados em sua embalagem secundária. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - F - V - F 
b) F - V - F - V 
c) V - V - F - V 
d) F - F - V - F 
 

52) A teratogenicidade tem sido o dano relacionado 
ao uso de medicamento durante a gestação 
mais estudado. Assinale a alternativa incorreta 
acerca dos medicamentos que causam mal 
formação fetal. 
a) Isotretinoína 
b) Enalapril 
c) Carbonato de lítio 
d) Metildopa 
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53) As Órteses, Próteses e Materiais Especiais 
(OPME) são insumos utilizados na assistência à 
saúde e relacionados a uma intervenção 
médica, odontológica ou de reabilitação, 
diagnóstica ou terapêutica. Assinale a 
alternativa incorreta considerando os objetivos 
para uma boa gestão de OPME num hospital. 
a) Segurança do paciente 
b) Oferta de uma boa relação custo-benefício para 

os produtos 
c) Redução de desperdício e variabilidade 
d) Redução de recursos humanos envolvidos 
 

54) Os antidiabéticos orais são muito utilizados 
para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2. 
Assinale a alternativa correta acerca da classe 
terapêutica das sulfanilureias.  
a) Pioglitazona 
b) Glimepirida  
c) Repaglinida 
d) Sitagliptina 
 

55) O medicamento genérico é um medicamento 
similar a um produto de referência ou inovador, 
que se pretende ser com este intercambiável. 
Acerca destes medicamentos, assinale a 
alternativa correta. 
a) É um equivalente terapêutico de um 

medicamento de referência, comprovados, 
exclusivamente, os mesmos efeitos de eficácia 

b) São designados pela Denominação Comum 
Internacional ou, na sua ausência, pela 
Denominação Comum Brasileira 

c) Nas aquisições de medicamentos no Sistema 
Único de Saúde, o medicamento genérico, 
quando houver, terá preferência sobre os 
demais em condições de igualdade de preço 

d) O medicamento genérico contém o(s) mesmo(s) 
princípio(s) ativo(s), podendo diferir quanto a 
forma farmacêutica, na mesma dose, é 
administrado pela mesma via e com a mesma 
posologia e indicação terapêutica do 
medicamento de referência 

 
56) Considerando o efeito de primeira passagem, 

analise as afirmativas a seguir e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) No estômago ocorre a inativação do fármaco 

devido a ação dos ácidos gástricos. 
(  ) O fármaco administrado oralmente é 

biotransformado pelo fígado antes de entrar na 
circulação. 

(  ) Para determinados fármacos o efeito de primeira 
passagem pode impossibilitar sua 
administração por via oral. 

(  ) O fármaco liga-se fortemente à proteínas 
plasmáticas prejudicando sua eficácia. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - F - F 
b) V - F - V - V 
c) F - V - V - F 
d) F - F - V - V 

57) Considerando um fármaco destinado a 
administração endovenosa e que possui uma 
elevada taxa de ligação as proteínas 
plasmáticas, analise as afirmativas a seguir. 
I. A distribuição do fármaco para os tecidos será 

diminuída. 
II. A excreção renal do fármaco será aumentada. 
III. O fármaco terá maior propensão de sofrer 

biotransformação hepática. 
IV. A distribuição do fármaco para os tecidos será 

aumentada. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I apenas 
b) I e II apenas 
c) I e III apenas 
d) IV apenas 
 

58) O acompanhamento rotineiro do controle da 
coagulação em pacientes que fazem uso de 
anticoagulantes orais, como a varfarina, são 
primordiais para garantir a segurança do seu 
uso. Considerando as interações 
medicamentosas que envolvem este fármaco, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) O fenobarbital pode reduzir os níveis 

sanguíneos de varfarina 
b) A sinvastatina pode diminuir a resposta 

anticoagulante em pacientes que utilizam de 
varfarina 

c) A amiodarona pode aumentar a resposta 
anticoagulante em pacientes que utilizam de 
varfarina 

d) A trimetoprima pode aumentar os efeitos da 
varfarina, sendo que a indicação de outro 
antibiótico deve ser considerada 

 
59) O bloqueio neuromuscular é utilizado somente 

como um complemento à anestesia quando a 
ventilação artificial está disponível; não é uma 
intervenção terapêutica. Considerando os 
fármacos representantes dessa classe, assinale 
a alternativa incorreta. 
a) Atracúrio 
b) Pancurônio 
c) Vecurônio 
d) Dexmedetomidina 
 

60) Os corticosteroides inalatórios são o 
tratamento de escolha para o manejo de longo 
prazo da asma persistente. Assinale a 
alternativa correta sobre os corticosteroides. 
a) Montelucaste 
b) Prednisolona 
c) Formoterol 
d) Beclometasona 
 
 


