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CARGO: FARMACÊUTICO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica de 

tubo transparente, de tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 1h00min (uma) hora, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1 - Fonologia é o ramo da linguística que estuda o sistema sonoro de um idioma. Ao estudar a 

maneira como os sons se organizam dentro de uma língua, classifica-os em unidades capazes de 

distinguir significados, chamadas fonemas. Nesse sentido, assinale o par de palavras que possui sete 

e cinco fonemas respectivamente. 

a) chuveiro – fixo  

b) tabuada – chalé 

c) polícia – tinha 

d) chuteira – daqui 

e) espelhos – estoque 

2 - Cunha e Cintra (2008, p.692) definem a crase como a fusão de duas vogais idênticas numa só. 

Trata-se da junção da preposição “a” com o artigo “a”. Assinale a alternativa que apresenta o uso 

INADEQUADO da crase, obedecendo ao determinado pela gramática da Língua Portuguesa. 

a) Fui à feira de artesanato no domingo passado. 

b) Fui à praia. 

c) Amanhã iremos à festa de aniversário de minha colega. 

d) Os alunos foram chamados à rever os erros cometidos na prova. 

e) Acordei às sete horas da manhã.  

3 - Assinale a palavra na qual o hífen está INCORRETAMENTE empregado, seguindo as normas 

ortográficas em vigência: 

a) micro-organismo 

b) micro-ondas 

c) auto-estima  

d) anti-inflamatório 

https://www.infoescola.com/portugues/preposicao/
https://www.infoescola.com/portugues/artigos/


ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA - SC 

 

4 
 

e) anti-higiênico 

4 - Analisando as palavras em destaque do fragmento do texto de Cora Coralina é possível afirmar 

que:  

“Estavam ali parados. Marido e mulher. Esperavam o carro. E foi que veio aquela da roça tímida, 

humilde, sofrida. Contou que o fogo, lá longe, tinha queimado seu rancho, e tudo que tinha dentro. 

Estava ali no comércio pedindo um auxílio para levantar novo rancho e comprar suas pobrezinhas. O 

homem ouviu. Abriu a carteira tirou uma cédula, entregou sem palavra. A mulher ouviu. 

Perguntou, indagou, especulou, aconselhou, se comoveu e disse que Nossa Senhora havia de 

ajudar. E não abriu a bolsa.” 

I - Dos vocábulos destacados todos classificam-se como advérbios. 

II - Dos vocábulos destacados todos classificam-se como verbos e estão conjugados no pretérito 

perfeito do indicativo. 

III - Nos vocábulos destacados estão contempladas as três conjugações verbais (AR, ER, IR).  

IV - Todos os vocábulos estão concordando com a 3ª pessoa do singular. 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Apenas as alternativas II, III e IV apresentam proposições verdadeiras. 

c) Apenas a alternativa II apresenta uma proposição verdadeira. 

d) Apenas as alternativas II e III apresentam proposições verdadeiras. 

e) Apenas as alternativas I e III apresentam proposições verdadeiras. 

5 - Observando a construção: “Contou que o fogo, lá longe, tinha queimado seu rancho, e tudo que 

tinha dentro.” O vocábulo em destaque é uma expressão modificadora e invariável e, por isso, 

pertence a classe de palavras dos advérbios. Agora, analise a seguinte construção: “Mauro é muito 

bom professor” e assinale a alternativa que apresenta o vocábulo que exerce a função de advérbio. 

a) é  

b) Mauro 
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c) bom 

d) professor 

e) muito 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - Um artesão quer confeccionar um cubo utilizando uma cartolina de 15,36 . O comprimento de 

cada uma das arestas do cubo será de: 

a) 1,4 cm 

b) 1,8 cm 

c) 2,4 cm 

d) 1,6 cm 

e) 2,7 cm 

7 - Uma rede de lojas praticou inicialmente um aumento de 10% em todas as mercadorias. Em 

seguida, anunciou um mega desconto de 45% em todos os produtos. Esse processo é equivalente a 

conceder ao cliente um desconto único sobre o preço inicial de: 

a) 39,50% 

b) 35% 

c) 37,20% 

d) 38,75% 

e) 41,25% 

8 - Sobre o total bruto do salário de um servidor têm 11% de descontos. Após efetuados esses 

descontos, o salário líquido é de R$ 1.864,55. O valor bruto do salário desse servidor é de: 

a) R$ 2.069,65 

b) R$ 2.055,34 
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c) R$ 2.185,00 

d) R$ 1.995,80 

e) R$ 2.095,00 

9 - Seja a sequência . Para que tenhamos uma Progressão Aritmética, o valor de 

 terá que ser igual a: 

a) 3 

b)  

c) 4 

d) 0 

e)  

10 - Considere os algarismos . A quantidade de números de três algarismos 

distintos que podemos formar maiores de 300 é: 

a) 210 

b) 336 

c) 294 

d) 150 

e) 120 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - Com relação às eleições gerais de 2018 é correto afirmar: 

I – Os senadores têm mandatos de oito anos. Em uma eleição, renovam-se os mandatos de um terço 

deles (27). Na eleição seguinte, de dois terços (54), como é o caso desta, de 2018. Assim, estarão em 

disputa neste ano duas das três vagas de senador de cada estado.  
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II – O primeiro turno da eleição será em 7 de outubro. 

III – O eleitor que for votar neste ano vai começar seu voto a partir da escolha de deputado federal. 

Seguindo uma nova lei aprovada em 2014, a ordem de votação dos cargos em disputa será: deputado 

federal; deputado estadual ou distrital; senador - primeira vaga; senador - segunda vaga; governador; 

e, presidente.  

a) Apenas a alternativa II está correta. 

b) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 

c) Todas as alternativas estão corretas.  

d) Apenas a alternativa III está correta. 

e) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 

12 - Com relação à divisão política ou administrativa do Brasil é INCORRETO afirmar: 

a) A Região Norte é formada por 7 Estados, ocupando cerca de 45% da área do Brasil. 

b) A capital federal situada no Planalto Central, e construída por iniciativa do presidente 

Juscelino Kubitschek, Brasília acolhe o Governo Federal desde 21 de abril de 1970. 

c) A Região Centro-Oeste é formada pelos Estados de MT, MS, GO e pelo DF. Abrange 18% 

da área do Brasil e é a região menos populosa com cerca de 6% da população nacional. 

d) De acordo com a Constituição de 1988 a organização político-administrativa da República 

Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos 

autônomos, nos termos desta Constituição. 

e) Com a Constituição de 1988, o Distrito Federal ganhou autonomia política, administrativa e 

financeira, passando a ter Lei Orgânica própria, governador e Assembleia Legislativa. Como a 

Constituição proíbe a divisão do Distrito Federal em municípios, seu governo acumula as 

competências reservadas aos estados e aos municípios. 

13 - Alto Bela Vista conseguiu sua emancipação político administrativa e foi elevada a categoria de 

cidade pela Lei Estadual Nº 9.861 de 04 de julho de 1995, assinada pelo governador do Estado de 

Santa Catarina, à época, Senhor Paulo Afonso Evangelista Vieira. A instalação do Município ocorreu 
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em 1º de janeiro de 1997.  Apesar de já possuir alguns anos de existência o município apresenta uma 

baixa densidade populacional. Segundo os dados do IBGE, 2010 a população bela-vistense é de:  

a) 2.500 pessoas 

b) 3.005 pessoas 

c) 1.995 pessoas 

d) 2.205 pessoas 

e) 2.005 pessoas 

14 - Ao contrário do Mercosul ou da União Europeia, o BRICS que reúne Brasil, Rússia, Índia, China 

e África do Sul  é entendido e constitui-se como: 

a) Um bloco econômico oficial. 

b) Um bloco econômico extraoficial que estabelece cooperação econômica e política entre os 

países integrantes. 

c) Uma integração econômica, social e política, moeda comum e livre circulação de pessoas. 

d) Um mecanismo político internacional de cooperação mútua entre os países integrantes. 

e) Um mercado comum entre os governos pertencentes ao bloco e é regido com base 

no Protocolo de Ouro Preto. 

15 - A floresta Amazônica é considerada a maior floresta tropical do mundo e concentra enorme 

biodiversidade. Além disso, ela faz parte do bioma Amazônia, o maior dos seis biomas brasileiros. 

Ela corresponde a 53% das florestas tropicais ainda existentes. Por isso, a sua conservação é debatida 

em âmbito internacional, em virtude de sua dimensão e importância ecológica. A floresta Amazônica 

localiza-se no norte da América do Sul, abrange os estados do Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, 

Pará e Roraima, além de menores proporções nos seguintes países:  

a) Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. 

b) Peru, Colômbia, Paraguai, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA - SC 

 

9 
 

c) Peru, Colômbia, Argentina, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. 

d) Peru, Colômbia, Chile, Equador, Bolívia, Guiana e Guiana Francesa. 

e) Peru, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana e Suriname. 

INFORMÁTICA 

16 - Ao criarmos um texto em um documento do Microsoft Word, qual das opções listas representa 

as teclas de atalho que deverão ser usadas para inserir e definir um hiperlink em qualquer parte do 

texto: 

a) CTRL+A 

b) CTRL+K 

c) CTRL+T 

d) CTRL+W 

e) CTRL+B 

17 - Dentre as opções listadas a seguir, escolha a opção que permite um roteiro para configurar uma 

planilha do Microsoft Excel para que seja impressa apenas uma parte do conteúdo desta: 

a) Layout da Página – Configurar página – Ajustar Para: 1 página de altura por 1 página de 

largura 

b) Layout da Página – Configurar página – Margens 

c) Arquivo – Imprimir – Agrupado 

d) Pagina Inicial – Formatar como Tabela – Novo Estilo de Tabela 

e) Layout da Página – Área de Impressão – Definir área de impressão 

18 - Dentre as opções listadas a seguir, escolha a que melhor define a característica que diferencia a 

memória RAM da memória ROM em um microcomputador: 

a) Memória RAM permite a leitura e escrita continua de seu conteúdo e Memória ROM 

somente leitura. 
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b) Memória ROM permite a leitura e escrita continua em seu conteúdo e a Memória RAM só 

escrita. 

c) Memória RAM é que armazena os dados do fabricante do dispositivo e a Memória ROM 

armazena temporariamente arquivos de programas e Sistema Operacional. 

d) Memória ROM é a que carrega o sistema operacional ao ligar o dispositivo e a Memória 

RAM somente acessa os demais sistemas. 

e) Memória RAM permite a leitura e escrita das informações apenas uma única vez e a 

Memória ROM diversas vezes. 

19 - Considerando o calculo de preço com desconto em uma pasta de trabalho do Microsoft Excel e a 

fórmula aplicada, conforme apresentado a seguir, qual será o valor que será apresentado na célula 

C8? 

 

a) 850 

b) 1150 

c) 999 

d) 1000 

e) 990 

20 - Dentre as opções seguir, escolha a que NÃO representa um recurso ou funcionalidade presente 

em uma mala direta do Microsoft Word: 
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a) Controlar o envio e recebimento dos documentos pelos destinatários da Mala Direta. 

b) Vincular dados da mala direta a um arquivo ou repositório de dados. 

c) Criar um documento mestre ou principal para o texto da Mala Direta. 

d) Salvar os documentos gerados pela mala direta em um arquivo do Microsoft Word. 

e) Mesclar o documento principal ou mestre com o arquivo de dados. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

FARMACÊUTICO 

21 - Existem diferentes classes de fármacos disponíveis para serem utilizados no tratamento da 

hipertensão. Considerando os medicamentos utilizados no tratamento da hipertensão e as classes de 

anti-hipertensivos, analise as assertivas abaixo: 

I - O diltiazem e anlodipino são bloqueadores dos canais de cálcio. 

II - O propranolol é um bloqueador dos receptores da angiotensina. 

III - O captopril é um inibidor da enzima conversora de angiotensina. 

IV - A indapamida é um diurético.   

É correto o que se afirma em:  

a) Apenas I e II 

b) I, III e IV 

c)  Apenas I e III 

d) I, II e III 

e)  II, III e IV 

 

22 - A portaria nº 344/1998 aprova o regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos 

a controle especial. Com relação à Notificação de Receita - Documento padronizado destinado à 

notificação da prescrição de medicamentos descritos nesta portaria assinale a alternativa correta. 

a) A notificação do grupo de entorpecentes deverá ser de cor azul. 

b) Para os medicamentos considerados psicotrópicos a notificação deverá ser de cor amarela. 

c) A notificação para o grupo de retinóides de uso sistêmico e imunossupressores deverá ser 

feita na cor azul. 
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d) A notificação concernente ao grupo dos psicotrópicos deverá ser firmada exclusivamente 

por profissional devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina. 

e) A Notificação concernente aos grupos de entorpecentes e psicotrópicos deverá ser firmada 

por profissional devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina, no Conselho 

Regional de Medicina Veterinária ou no Conselho Regional de Odontologia. 

 

23 - A epidemiologia é uma ciência que tem por objetivo melhorar a saúde das populações. Medir 

saúde e doença é fundamental para a prática da epidemiologia e diversas medidas são utilizadas para 

caracterizar a saúde das populações. Com relação a este tema assinale a alternativa correta. 

a) Epidemia é definida como a ocorrência em uma região ou comunidade de um número de 

casos em excesso, em relação ao que normalmente seria esperado. O número de casos 

necessários para definir uma epidemia varia de acordo com o agente, o tamanho, tipo e 

suscetibilidade da população exposta e o momento e local da ocorrência da doença. 

b) A taxa de mortalidade infantil mede o número de óbitos durante o primeiro ano de vida e 

não tem importância epidemiológica como indicador do nível de saúde de uma comunidade. 

c) Morbidade refere-se ao conjunto dos indivíduos que morreram em decorrência a uma 

determinada doença num dado intervalo do tempo. As taxas de morbidade são úteis na 

investigação de doenças de baixa letalidade. 

d) Prevalência de uma doença é o número de casos novos da doença encontrados em uma 

população definida em um determinado ponto no tempo. 

e) Incidência é o número total de casos (novos e velhos) de uma doença ocorridos em certo 

período de tempo em uma população específica. 

 

24 - Com relação à terapia medicamentosa analise as afirmativas a seguir: 

I - O uso racional de medicamentos segundo a Organização mundial de saúde compreende (OMS) 

um conjunto de procedimentos que objetiva atingir que um dado indivíduo receba, de forma 

oportuna, medicamentos eficazes seguros e adequados a sua condição clínica, nas doses e intervalos 

preconizados durante o tempo necessário para o tratamento. 

II - Interação medicamentosa é um evento clínico em que os efeitos de um fármaco são alterados pela 

presença de outro fármaco, fitoterápico, alimento, bebida ou algum agente químico ambiental. 

Quando dois medicamentos são administrados concomitantemente a um paciente, podem agir de 
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forma independente ou interagir entre si, com aumento ou diminuição de efeito terapêutico ou tóxico 

de um e/ou de outro.  

III - A OMS define reação adversa a medicamento (RAM) como sendo qualquer resposta prejudicial 

ou indesejável e não intencional que ocorre com medicamentos em doses normalmente utilizadas no 

homem para profilaxia, diagnóstico, tratamento de doença ou para modificação de funções 

fisiológicas. Não são consideradas reações adversas os efeitos que ocorrem após o uso acidental ou 

intencional de doses maiores que as habituais. 

É correto o que se afirma em: 

a) Apenas em I 

b) Apenas em II 

c)  I e III  

d) I, II e III 

e)  I e II 

 

25 - Os fármacos antibacterianos podem ser classificados em classes conforme o seu mecanismo de 

ação. Relacione os antibacterianos descritos na coluna a seguir com seus mecanismos de ação 

descritos na coluna abaixo. 

1- Sulfonamidas 

2- Cefalosporinas 

3- Tetraciclinas 

4- Quinolonas 

 

A. Interferem na síntese da parede celular bacteriana. 

B. Interferem na síntese proteica bacteriana. 

C. Interferem na síntese do DNA bacteriano. 

D. Interferem na síntese ou na ação do folato bacteriano. 

 

A relação correta é: 

a) 1-A; 2-D; 3-B; 4-C 

b) 1-D; 2-A; 3-B; 4-C 

c) 1-A; 2-B; 3-D; 4-C 

d) 1-D; 2-C; 3-B; 4-A 
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e) 1-B; 2-C; 3-D; 4-A 

 

26 - Em relação à Lei 8.080/90 e suas atualizações assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter 

complementar. 

b) É conhecida como Lei Orgânica da Saúde e dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências. 

c) Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados 

isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas 

de direito Público ou privado. 

d) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 

estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

e) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício.  O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das 

empresas e da sociedade. 

 

27 - O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder 

público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).   Assinale abaixo o item que NÃO corresponde a 

estas ações incluídas no campo de atuação do SUS. 

a) Vigilância sanitária. 

b) Fiscalização e controle dos serviços de saúde apenas nas instituições públicas. 

c) Vigilância epidemiológica. 

d) Saúde do trabalhador.  

e) Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 
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28 - No âmbito do SUS, de acordo com a Portaria GM/MS nº 204, de 29 de janeiro de 2007, as ações 

e os serviços de saúde estão alocados na forma de blocos de financiamento específicos, de acordo 

com seus objetivos e características. O bloco de financiamento para a Assistência Farmacêutica é 

constituído por componentes que são: 

a) Básico, epidemiológico e especializado. 

b) Básico, sanitário e farmácia popular. 

c) Estratégico, especializado e judicial. 

d) Básico, estratégico e especializado. 

e) Básico, estratégico e complementar. 

29 - O Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF) destina-se a garantia de 

acesso a medicamentos e insumos para controle de doenças e agravos específicos com potencial 

impacto endêmico. O financiamento desse componente é destinado à aquisição de medicamentos e 

insumos relacionados em programas estratégicos de saúde do SUS. Assinale abaixo a alternativa que 

NÃO esta contemplada nos programas deste componente.  

a) Medicamentos para controle de endemias, tais como a tuberculose, a hanseníase, a malária, a 

leishmaniose, a doença de chagas e outras doenças endêmicas de abrangência nacional ou 

regional. 

b) Anti-retrovirais para o tratamento de HIV/Aids. 

c) Medicamentos para insuficiência renal crônica e dislipidemias. 

d) Hemoderivados para tratamento de doenças hematológicas. 

e) Medicamentos e insumos destinados ao combate do tabagismo. 

30 - A Portaria nº 2.436, de 21 de Setembro de 2017 Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 

estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS).  De acordo com esta portaria é INCORRETO afirmar: 

a) Apoiar e estimular a adoção da Estratégia Saúde da Família - ESF como estratégia 

prioritária de expansão, consolidação e qualificação da Atenção Básica é de 

responsabilidade exclusiva dos Municípios. 

b) A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que 

envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de 

danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de 

cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à 
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população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade 

sanitária. 

c) A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da rede de 

atenção à saúde (RAS), coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços 

disponibilizados na rede. 

d) Compete às Secretarias Municipais de Saúde a coordenação do componente municipal da 

Atenção Básica, no âmbito de seus limites territoriais, de acordo com a política, diretrizes e 

prioridades estabelecidas, sendo uma das responsabilidades dos Municípios e do Distrito 

Federal inserir a Estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços como a estratégia 

prioritária de organização da Atenção Básica. 

e) A Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária 

para expansão e consolidação da Atenção Básica. Contudo reconhece outras estratégias de 

organização da Atenção Básica nos territórios, que devem seguir os princípios e diretrizes da 

Atenção Básica e do SUS.   

31 - O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), segundo o Ministério da 

Saúde (MS) é uma estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do SUS, caracterizado pela busca 

da garantia da integralidade do tratamento medicamentoso, geralmente de uso contínuo utilizado em 

nível ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes 

Terapêuticas publicados pelo MS (PCDT). Para as solicitações dos medicamentos do CEAF deverão 

ser montados processos e encaminhados a Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIAF) onde serão 

analisados conforme os PCDT. Acerca dos procedimentos para solicitação dos medicamentos do 

CEAF assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Deverá ser encaminhado laudo de Medicamentos Especializado (LME) completamente 

preenchido, datado, carimbado e assinado pelo médico solicitante com validade de 60 dias. 

b) O termo de esclarecimento e responsabilidade tem por objetivo o comprometimento do 

paciente (ou de seu responsável) e do médico com o tratamento estabelecido. Deve ser 

assinado por ambos após leitura pelo paciente e/ou seu responsável e esclarecimento de 

todas as dúvidas pelo médico assistente. 

c) Utilizar a classificação da doença ou condição segundo a Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e problemas relacionados à Saúde (CID-10). 
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d) Os critérios de inclusão Correspondem aos critérios a serem preenchidos pelos pacientes 

para serem incluídos no protocolo de tratamento com os medicamentos do CEAF. Estes 

critérios podem ser clínicos ou incluir exames laboratoriais e de imagem.  

e) O processo deverá ser acompanhado de segunda via da receita original contendo o nome 

genérico do medicamento sendo esta receita de validade e preenchimento em conformidade 

com a legislação vigente. 

32 - O capitulo II do Código de Ética da Profissão Farmacêutica trata dos direitos do farmacêutico. 

Analise os direitos descritos abaixo: 

I - Exercer a sua profissão sem qualquer discriminação, seja por motivo de religião, etnia, orientação 

sexual, raça, nacionalidade, idade, condição social, opinião política, deficiência ou de qualquer outra 

natureza vedada por lei; 

II - Interagir com o profissional prescritor, quando necessário, para garantir a segurança e a eficácia 

da terapêutica observado o uso racional de medicamentos; 

III - Recusar-se a exercer a profissão em instituição pública ou privada sem condições dignas de 

trabalho ou que possam prejudicar o usuário, com direito a representação às autoridades sanitárias e 

profissionais; 

IV- Ser fiscalizado no âmbito profissional e sanitário por farmacêutico ou outro profissional desde 

que seja da saúde. 

Assinale a alternativa que indica corretamente os direitos do farmacêutico:  

a) I, II e IV 

b) I, III e IV 

c) I, II e III 

d) II, III e IV 

e) I, II, III e IV 

33- O Programa Farmácia Popular do Brasil foi criado com o objetivo de oferecer mais uma 

alternativa de acesso da população aos medicamentos considerados essenciais. O Programa cumpre 

uma das principais diretrizes da Política Nacional de Assistência Farmacêutica.  Com relação a este 

programa assinale a alternativa correta. 

a) Fazem parte deste programa apenas medicamentos para o tratamento de diabetes, 

hipertensão e asma. 

b) Os estabelecimentos credenciados ao programa Farmácia Popular deverão ser 

obrigatoriamente farmácias públicas. 
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c) Todos os medicamentos que fazem parte deste programa são subsidiados pelo o Ministério 

da Saúde 90% do seu valor e o cidadão arcará com o restante do valor. 

d) Através deste programa são disponibilizados apenas medicamentos. 

e) O Programa Farmácia Popular do Brasil funciona atualmente com a modalidade "Aqui 

Tem Farmácia Popular", em parceria com farmácias particulares. 

34 - Órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de 

governo que faz parte da estrutura das secretarias de saúde dos municípios, dos estados e do governo 

federal e é composto por representantes do governo, dos usuários, dos profissionais de saúde e dos 

prestadores de serviços. 

a) Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 

b) Conferência de Saúde. 

c) Conselho de Saúde. 

d) Fundo Nacional de Saúde. 

e) Ministério da Saúde.  

35 - As ações e os serviços que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de 

acordo com as diretrizes previstas obedecendo ainda aos princípios do SUS. Entre estes princípios 

está a Universalidade que corresponde:  

a) Conjunto articulado e contínuo de ações e serviços, preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema. 

b) Todos têm direito de acesso às ações e serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 

c) Não pode haver discriminação no acesso aos serviços de saúde ou privilégios de qualquer 

espécie. 

d) Responsabilidade e autonomia para decidir e implementar ações e serviços de saúde.  

e) Participação da comunidade nas decisões do SUS. 

36 - A fluoxetina e a sertralina são fármacos antidepressivos e o mecanismo de ação destes fármacos 

é: 

a) Inibição da monoamino-oxidase. 

b) Antagonismo de receptores beta adrenérgicos. 

c) Atuam seletivamente nos receptores GABA. 

d) Inibição seletiva de receptação da serotonina. 

e) Depleção de neurotransmissores nas fendas sinápticas. 
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37 - Conforme regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial as 

Substâncias retinóicas, por exemplo, Acitretina e Isotretinoina são compostos que fazem parte da 

lista: 

a) “A3” 

b) “B2” 

c) “C1” 

d)  “D2” 

e) “C2” 

38 - Com relação a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) analise as assertivas 

abaixo identificando V para verdadeira e F para Falsa: 

( ) A RENAME é elaborada atendendo aos princípios fundamentais do SUS, isto é, a 

universalidade, a equidade e a integralidade, configurando-se como a relação dos medicamentos 

disponibilizados por meio de políticas públicas e indicados para os tratamentos das doenças e agravos 

que acometem a população brasileira. 

( ) O Ministério da Saúde estabelece mecanismos que permitem a contínua atualização da 

RENAME. A partir da criação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS 

(CONITEC), esta passou a ser responsável por propor a atualização da RENAME. 

( ) A ultima atualização da RENAME ocorreu no ano de 2014. 

Assinale a alternativa que indica a sequência correta: 

a) F, V, V 

b) V, V, F 

c) V, F, V 

d) V, V, V 

e) V, F, F 

39 - São medicamentos padronizados para o componente básico da assistência farmacêutica, listados 

na ultima revisão da RENAME; 

a) Digoxina e Talidomida 

b) Alfaepoetina e Soro antibotrópico 

c) Insulina regular e NPH e Palivizumabe 

d) Amoxicilina e Omeprazol 

e) Glibenclamida e Isotretinoina 
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40 - Com relação ao processo de absorção e distribuição e metabolismo de fármacos analise as 

assertivas abaixo 

I - Pró-fármacos são precursores inativos metabolizados em metabólitos ativos, por exemplo, o 

fármaco citotóxico Ciclofosfamida só se torna ativo depois de metabolizado no fígado, por isso ele 

pode ser administrado via oral sem causar danos graves ao epitélio gastrintestinal. 

II - Para fármacos administrados oralmente fatores como motilidade gastrintestinal, fluxo sanguíneo 

esplâncnico, tamanho da partícula do fármaco e fatores físico-químicos podem afetar a absorção do 

fármaco. 

III - Para que um fármaco administrado por via oral passe da luz do intestino para a circulação 

sistêmica, além de atravessar a mucosa intestinal terá contato com enzimas que podem inativá-lo na 

parede intestinal e no fígado. Esse processo descrito é chamado de metabolismo ou eliminação pré-

sistêmica. As apresentações transdérmicas de estrogênios, por exemplo, produzem uma taxa estável 

de liberação do fármaco evitando o metabolismo pré-sistemico. 

IV - Existe muita diferença entre a velocidade com que os fármacos são eliminados pelos rins. A 

penicilina é um fármaco que é retirado muito rapidamente do organismo na sua passagem pelos rins e 

o diazepam é depurado de modo extremamente lento. 

Estão corretas as assertivas: 

a) I, II e III 

b) I, III e IV 

c) I, II, III e IV 

d) II, III e IV 

e) II e III  

 


