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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   

 2   A   B   
 

  D   

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, 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 3 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 será escrita, terá duração mínima de 60 (sessenta) minutos (1 hora) e máxima de 3 (três) 

horas e será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 4 

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

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Português 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 

PORTUGUÊS 

1. Leia com atenção e responda o que segue: 

A missa dos inocentes 

Se não fora abusar da paciência divina 

 Eu mandaria rezar missa pelos meus poemas que não  

 conseguiram ir além da terceira ou quarta linha, 

 vítimas dessa mortalidade infantil que, por ignorância dos pais, 

 Dizima as mais inocentes criaturinhas, as pobres...  

Que tinham tanto azul nos olhos, 

 Tanto que dar ao mundo! 

 Eu mandaria rezar o réquiem mais profundo 

 Não só pelos meus  

Mas por todos os poemas inválidos que se arrastam pelo mundo 

 E cuja comovedora beleza ultrapassa a dos outros 

 Porque está, antes e depois de tudo, 

 No seu inatingível anseio de beleza! 

(Mário Quintana) 

 

Com relação ao texto apresentado assinale a alternativa que possui uma informação equivocada:  

a) O poema em análise não explora os recursos da rima ou outros mais comuns em produções 

de escolas literárias não modernistas. 

b) Quando o autor afirma que os poemas que não foram concluídos ou que não foram escritos 

são como crianças que morreram precocemente tem-se uma metáfora. 

c) O poema possui apenas uma temática: a religiosidade.  

d) Há no poema várias alusões a aspectos culturais da religiosidade ocidental („rezar missa‟, 

„réquiem profundo‟), sem o que fica difícil o entendimento de alguns versos. 

 

2. O antônimo de inatingível está em: 

a) Difícil de ser atingido; inacessível 

b) Diz-se daquilo que está acima das capacidades humanas 

c) Adjetivo e substantivo de dois gêneros que não pode ser atingido 

d) Fácil de ser alcançado; acessível 
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3. Assinale a alternativa na qual todas as palavras possuem prefixos que indicam negação: 

a) Ilegal- desleal- infeliz 

b) Submundo- subcutâneo-submarinho 

c) Interestelar – ilegal- desleal 

d) Supermercado- insuficiente-submundo 

 

4. Analise a palavra “reler”. Diante dessa análise é possível afirmar que a palavra: 

I - Possui 5 sílabas 

II - Possui o sufixo “re” 

III - É um substantivo masculino 

IV - Um verbo da 2ª conjugação 

a) Todas as alternativas estão corretas 

b) Apenas a alternativa IV está correta  

c) Todas as alternativas estão corretas exceto a alternativa IV 

d) Somente é correto o que está exposto em I e III 

 

5. Assinale a alternativa em que pelo menos uma das palavras da sentença esteja em desacordo com 

regras ortográficas vigentes: 

a) Privilégio - Empecilho - Disseminar 

b) Mestiço - Adolescente - Exceção 

c) Anexo – Atraso - Micro-ondas  

d) Esquizofrênico - Dentifrício - Antepatia  

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6. Para calcular o consumo de energia mensal de um aparelho elétrico, usamos a fórmula: , 

onde:  

G é o consumo em quilowatts-horas; 

P é a potência do aparelho (em watts); 

h é o número de horas por dia; 

d é o número de dias por mês. 

Vamos analisar o consumo de um forno elétrico cuja potência é de 1 750 watts, instalado numa 

residência. Se ele for acionado uma hora e 45 minutos dia, durante 20 dias, ele proporcionará 

aproximadamente um consumo de: (em kw/h) 
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a) 61 

b) 51 

c) 58 

d) 68 

 

7. Seja a função . A parábola da função  terá ponto de mínimo e interceptará 

o eixo das abscissas em dois pontos distintos, quando: 

a)   

b)   

c)   

d)  

 

8. Dois campos de petróleo A e B distam respectivamente 50 quilômetros e 90 quilômetros de um 

ponto C do litoral, o qual entendido como retilíneo (conforme figura). Os pontos C e D são os pontos 

do litoral mais próximos, respectivamente, dos campos A e B. A distância do ponto C ao ponto D é 

de 70 quilômetros. Deseja-se construir um polo petrolífero (entre C e D) que fique situado à mesma 

distância dos campos A e B. 

 

 

Nessas condições, pode-se afirmar que o polo petrolífero deve ficar situado a: 

a) 30 km de C 

b) 50 km de C 

c) 40 km de D 

d) 30 km de D 
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9. Um arquiteto deseja projetar nove colunas igualmente espaçadas entre duas colunas fixas de 

alturas  e  para suportar uma viga de extremidades A e B. 

 

Considerando todas as colunas a média aritmética entre as alturas da terceira, quinta, sétima e nona 

colunas será de: 

a)  

b)  

c)  

d)  

 

10. Uma senhora de idade bastante avançada resolve dividir parte de suas reservas entre três 

sobrinhas de forma que a divisão seja diretamente proporcional às suas idades. As moças têm 10, 12 

e 18 anos. O valor a ser dividido é de R$ 170 000,00. A quantia que a mais velha recebeu foi de: 

a) 42 500,00  

b) 76 500,00  

c) 51 000,00   

d) 67 000,00   

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11. A diversidade de relevo, clima, cultura e paisagem propicia o desenvolvimento de diversos polos 

econômicos em Santa Catarina o que favorece uma economia diversificada e organizada por regiões. 

Fonte: www.sc.gov.br 

Analise as frases abaixo: 

I – A região da Grande Florianópolis é polo tecnológico, de prestação de serviços, turismo e 

construção civil.       

II – A região Sul é polo turístico, prestação de serviços e tecnológico.     

III – A região Oeste é polo da agroindústria, produção de alimentos, agricultura.     

IV – A região Norte é polo moveleiro, metal-mecânico e tecnológico.      

V – O Planalto Serrano é polo da agroindústria, turismo, madeira e tecnologia.     

VI – O Vale do Itajaí é polo da indústria têxtil, naval e tecnologia.       

http://www.sc.gov.br/
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Estão corretas as frases: 

a) I, III, IV, VI 

b) II, III, V, VI 

c) I, II, III, V 

d) I, II, III, VI 

 

12. “O Brasil será o primeiro país da América Latina e o sétimo no mundo a oferecer a vacina 

contra o HPV para meninos em programas nacionais de imunizações. O anúncio foi feito ontem pelo 

ministro da Saúde, Ricardo Barros, em Brasília. ( ... ) O esquema vacinal para os meninos contra o 

HPV será de duas doses, com seis meses de intervalo entre elas. ( ... ) O objetivo é proteger contra os 

cânceres de pênis, garganta e ânus.” Fonte: Correio do Povo – 12 de outubro/2016 

Qual é a faixa etária de meninos que será atingida pela vacina contra o HPV, a partir de janeiro 2017? 

a) 08 a 12 anos 

b) 11 a 13 anos 

c) 09 a 14 anos 

d) 12 a 13 anos 

 

13. A Lei 10.098/2000 estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade 

das pessoas com deficiência. Trata sobre as barreiras de comunicação que devem ser ultrapassadas, 

sendo uma delas a capacitação dos colaboradores em Libras. Qual o significado da sigla LIBRAS? 

a) Linguagem Brasileira para Surdos 

b) Língua Básica para Raciocínio dos Surdos 

c) Língua Brasileira de Sinais 

d) Linguagem de Interpretação de Sinais 

 

14. Identifique as frases sobre o Município de Arabutã como Verdadeiras ou Falsas. Após marque a 

sequência correta: 

(   ) As principais atividades econômicas do Município de Arabutã são a criação de aves, suínos e 

leite. 

(   ) Arabutã foi distrito de Concórdia até 1994, quando conseguiu a emancipação. 

(   ) Arabutã pertence à região turística do Vale do Contestado. 

(   ) Com o êxodo rural atualmente a população urbana ultrapassou o número da população rural. 

(   ) O nome “Arabutã” significa pau-brasil na língua guarani. 
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a) V, V, F, V, V 

b) F, V, F, F, F 

c) V, F, F, V, V 

d) V, F, V, F, V 

 

15. A Lei 13.254 de 13 de janeiro de 2016, sancionada pela então Presidente Dilma Rousseff, ficou 

conhecida como a lei da repatriação. Assinale a opção correta. 

a) A lei da repatriação oportunizou aos descendentes de italianos, até quarto grau, que residem 

no Brasil a partir de 1930, de conquistarem a dupla cidadania de forma menos burocrática e 

mais rápida. 

b) A lei da repatriação oportunizou aos denunciados na Operação Lava Jato a usarem valores 

depositados em paraísos fiscais, para devolução aos cofres públicos dos valores desviados 

através de propina, buscando a diminuição da pena. 

c) A lei da repatriação oportunizou às pessoas e às empresas que tinham valores no exterior, 

não declarados e obtidos de forma licita, a regularizarem a situação mediante pagamento de IR 

e multa, e serem anistiados de crime de evasão de divisas e sonegação fiscal. 

d) A lei da repatriação oportunizou às multinacionais utilizarem recursos de suas matrizes 

localizadas no exterior, para investimentos no Brasil, com a condição de manutenção dos 

empregos formais. 

 

INFORMÁTICA 

16. Função no Word que permite dividir o documento em partes, como se existisse mais de um 

arquivo em um mesmo documento. É através desta função que podemos colocar número de páginas, 

cabeçalhos, orientação de página, rodapés diferentes em um mesmo documento.  

a) Quebra de seção  

b) Colunas 

c) Quebra de página 

d) Hifenização  

 

17. No Microsoft Excel, quando copiamos ou estendemos uma fórmula, as referências podem se 

comportar de duas maneiras. Se as referências são alteradas conforme o deslocamento das fórmulas, 

dizemos que elas são referências relativas, se elas não são alteradas, dizemos que são absolutas. 

Podemos transformar a referência de relativa para referência  absoluta através do símbolo: 
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a) % 

b) * 

c) $ 

d) & 

 

18. Podemos aprimorar os resultados de pesquisas realizadas na internet. Para que o provedor de 

pesquisa exclua as páginas que contenham determinado termo, utilizamos antes deste termo o sinal 

de: 

a) * 

b)  - 

c) % 

d) / 

 

19. No Windows Explorer, para recortar um arquivo selecionado, podemos utilizar o atalho: 

a) CTRL R 

b) CTRL X 

c) CTRL L 

d) CTRL V 

 

20. A opção de inserir um índice de ilustrações em um documento do Microsoft Office Word 2007, 

está disponível na guia: 

a) Exibição 

b) Correspondências  

c) Referências 

d) Revisão 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. Relacione as substâncias químicas descritas na primeira relação com seus respectivos grupos 

farmacológicos constantes na segunda relação. 

1 - Citrato de fentanila 

2 - Brometo de ipratropio 

3 - Anfotericina B 

4 - Paclitaxel 
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A - Broncodilatador 

B - Antifúngico 

C - Analgésico opióide 

D – Antineoplasico 

Assinale a alternativa que contem a relação correta. 

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

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

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

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

 

22. Algumas doenças são consideradas de notificação compulsória, ou seja, devem ser comunicadas 

as autoridades de saúde pública. Dentre algumas destas doenças descritas abaixo assinale aquela que 

não é causada por bactéria. 

a) Hanseníase 

b) Febre Amarela 

c) Tétano 

d) Tuberculose 

 

23. No uso de medicamentos ainda que sejam respeitados os critérios de segurança pode-se deparar 

com uma reação adversa a medicamentos (RAM). A Organização Mundial de Saúde (OMS) define 

RAM como: 

a) Uma reação nociva, voluntária e que ocorre com doses normais do medicamento usadas para 

a profilaxia, diagnóstico ou tratamento das enfermidades. 

b) Uma reação nociva, involuntária e que ocorre com doses tóxicas do medicamento usadas 

para profilaxia, diagnóstico ou tratamento das enfermidades. 

c) Uma reação benéfica, involuntária e que ocorre com doses normais do medicamento usadas 

para profilaxia, diagnostico ou tratamento das enfermidades. 

d) Uma reação nociva, involuntária e que ocorre com doses normais do medicamento usadas 

para a profilaxia, diagnóstico e tratamento das enfermidades. 

 

24. A participação da comunidade na gestão do SUS se dá por meio dos Conselhos de Saúde e das 

Conferências de Saúde. Com relação aos Conselhos de saúde podemos afirmar que: 
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a) Avaliam a situação de saúde somente dos indivíduos atendidos na alta complexidade. 

b) A representação dos usuários não tem caráter obrigatório no conjunto de participantes. 

c) São órgãos colegiados deliberativos. 

d) Participam dos conselhos apenas gestores de saúde representando os Municípios, Estados e 

União. 

 

25. Das alternativas relacionadas abaixo assinale aquela que não representa uma das atribuições do 

SUS. 

a) Proteger os trabalhadores em situação de desemprego. 

b) Proporcionar o desenvolvimento científico e tecnológico em sua área de atuação. 

c) Executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica. 

d) Colaborar na proteção do meio ambiente. 

 

26. Segundo a lei Nº 8.080/1990 no seu art. 6º está incluída no campo de atuação do SUS a execução 

de algumas ações. Dentre as ações descritas no documento citado assinale a alternativa que não está 

correta: 

a) De saúde do trabalhador. 

b) De controle da judicialização de medicamentos. 

c) De assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 

d) De vigilância epidemiológica. 

 

27. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados conveniados que integram o SUS 

são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, 

obedecendo aos princípios do SUS. Dos itens abaixo descritos assinale aquele que não representa um 

dos principio do SUS. 

a) Centralização politico administrativa. 

b) Universalidade de acesso. 

c) Integralidade de assistência. 

d) Regionalização e hierarquização da rede de serviços. 

 

28. Com base na Lei 8.080/1990 no Capítulo IV que trata da competência e das atribuições a Seção II 

deste capítulo define as competências no SUS distintamente para cada esfera de governo. A cada uma 
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das esferas são atribuídas varias competências. Relacione as esferas com uma das respectivas 

competências: 

1 - À direção Nacional do SUS compete: 

2 - À direção Estadual do SUS compete: 

3 - À direção Municipal do SUS compete: 

A - Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do SUS. 

B - Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, 

substâncias e serviços de consumo humano. 

C - Formar consórcios administrativos intermunicipais. 

Assinale a alternativa que representa a relação correta: 

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

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

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

d) 1-C; 2-A; 3-B 

 

29. A lei que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS através dos Conselhos de 

Saúde que atuarão na formulação de estratégias e no controle da execução da politica de saúde: 

a) Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990. 

b) Lei nº 11.343 de 23 de agosto de 2006. 

c) Lei nº 9.965 de 27 de abril de 2000. 

d) Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990. 

 

30. Segundo a resolução nº 596/2014 do Conselho Federal de Farmácia que dispõe sobre o Código de 

Ética Farmacêutica analise as assertivas abaixo: 

I - É direito do  farmacêutico 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. 

II - É direito do  farmacêutico ser fiscalizado no âmbito profissional e sanitário exclusivamente 

por profissionais da área de saúde dentre eles médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. 

III - É dever do farmacêutico dispor seus serviços profissionais às autoridades constituídas, ainda 

que sem remuneração ou qualquer outra vantagem pessoal, em caso de conflito social interno, 

catástrofe ou epidemia. 
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IV - É dever do farmacêutico contribuir para a promoção, proteção e recuperação da saúde 

individual e coletiva, sobretudo quando, nessa área, ocupar cargo ou desempenhar função pública. 

Estão corretas as assertivas: 

a) I, III e IV 

b) I, II e III 

c) I, II e IV 

d) II, III e IV 

 

31.  Com relação à lei 8.080/1990 é correto afirmar que: 

a) É conhecida como lei de Atenção Básica de Saúde e dispõe sobre a implantação dos postos 

de saúde de baixa, média e alta complexidade. 

b) É conhecida como lei Orgânica da Saúde e dispõe sobre as condições para promoção 

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

correspondentes. 

c) É conhecida como lei Cidadã e trata dos direitos dos usuários de saúde em relação ao 

atendimento em redes no SUS. 

d) É chamada de lei Orçamentaria e define os valores que cada município deverá investir em 

saúde. 

 

32. A lei federal 9.787/1999 também conhecida por “Lei dos Genéricos” estabelece o medicamento 

genérico e dispõe sobre a utilização dos nomes genéricos em produtos farmacêuticos. Assinale a 

alternativa com a definição correta para medicamento genérico. 

a) Aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos apresenta a mesma 

concentração, forma farmacêutica via de administração, posologia e indicação terapêutica, 

preventiva ou diagnóstica, do medicamento de referencia registrado no órgão federal 

responsável pela vigilância sanitária devendo sempre ser identificado por nome comercial ou 

marca.  

b) Produto inovador registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária e 

comercializado no país, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas 

cientificamente junto ao órgão federal competente por ocasião do registro. 

c) Medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que pretende ser com este 

intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renuncia da proteção patentária ou 
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de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade e 

designado pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI. 

d) Contém o mesmo princípio ativo do medicamento de referência apresenta a mesma 

concentração e forma farmacêutica, porém produzido por outro fabricante após a renúncia da 

proteção patentária. 

 

33. Nas ultimas décadas, tem-se estudado outras vias de administração de fármacos, mas a via oral 

ainda continua sendo preferencial. Isto ocorre devido a sua conveniência, baixo custo e maior 

aderência ao tratamento pelo paciente. Com relação ao exposto analise as afirmativas abaixo: 

I - A velocidade e a extensão com as quais um fármaco administrado pela via oral é absorvido 

podem variar devido as suas características físico-químicas e fatores relacionados à desintegração 

e dissolução. 

II - O transporte de fármacos para o interior da membrana intestinal é complexo e dinâmico. Este 

processo inclui apenas mecanismos ativos via transportadores não incluindo o transporte passivo. 

III - A dissolução e a permeação intestinal do fármaco podem limitar a absorção e, 

consequentemente, a ação terapêutica. 

IV - Os compostos para serem administrados oralmente devem ter adequada solubilidade aquosa e 

permeabilidade intestinal, de forma a atingir sua concentração terapêutica na circulação sistêmica. 

Está correto o que se afirma em:    

a) I, III e IV              

b) I, II e III 

c) II, III e IV 

d) Todas as afirmativas estão corretas 

 

34. A portaria nº 344 de 12 de maio de 1998  aprova o Regulamento técnico sobre substâncias e 

medicamentos sujeitos a controle especial. As listas de substancias controladas vão sofrendo 

alterações no decorrer do tempo. A RDC 103 de 31 de agosto de 2016 dispõe sobre a atualização das 

listas de substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursora e outras sob Controle Especial da 

portaria nº 344. Com base no exposto acima assinale a alternativa que indica uma lista que foi 

excluída pelas alterações estabelecidas nesta RDC. 

a) LISTA “C2” – Substâncias Retinóicas. 

b) LISTA “A3”- Substâncias Psicotrópicas. 

c) LISTA “C4”- Substâncias Antirretrovirais. 
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d) LISTA “A1” – Substâncias Entorpecentes. 

 

35. O armazenamento de medicamentos corresponde a uma etapa do ciclo da Assistência 

Farmacêutica que tem por finalidade assegurar as condições adequadas de conservação dos produtos. 

Com relação à estocagem e armazenamento de medicamentos e insumos farmacêuticos é incorreto 

afirmar que: 

a) A área de estocagem deve ser protegida da ação direta da luz solar, umidade e calor de 

modo a preservar a integridade química, física e microbiológica dos produtos. 

b) Os produtos devem ser armazenados em gavetas, prateleiras ou estrados garantindo que 

não tenham contato direto com o piso podendo ter contato apenas com paredes e tetos. 

c) Deverá ser monitorado e registado o controle de umidade e temperatura do ambiente de 

estocagem de medicamentos. 

d) Os produtos violados, vencidos ou sob suspeita de adulteração, deverão ser segregados 

em local identificado e separado dos demais. 

 

36. Erro de medicação é definido como um evento evitável que de fato ou potencialmente pode levar 

ao uso inadequado de medicamento pode ocorrer em qualquer fase da terapia medicamentosa e pode 

ou não lesar o paciente. Erros podem, portanto ser prevenidos. 

PORQUE 

Reação adversa é considerada qualquer resposta prejudicial ou indesejável e não intencional que 

ocorre com medicamentos em doses normalmente utilizadas para profilaxia, diagnóstico, tratamento 

de doença ou para modificação de funções fisiológicas.  

Com base nas asserções descritas acima assinale a opção correta: 

a) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da 

primeira. 

b) As duas asserções são proposições verdadeiras e a segunda justifica a primeira. 

c) A primeira asserção é uma proposição verdadeira e a segunda é uma proposição falsa. 

d) As duas asserções são proposições falsas. 

 

37.  De acordo com o conceito da Organização Mundial de Saúde (OMS) a farmacovigilância é 

definida como a ciência e atividades relativas à identificação, avaliação, compreensão e prevenção de 

efeitos adversos ou quaisquer problemas relacionados ao uso de medicamentos. Neste contexto está 

correto afirmar que: 
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a) Trata-se de uma atividade exercida exclusivamente pelo profissional farmacêutico. 

b) As Queixas técnicas por suspeita de reação adversa e desvio de qualidade que podem ser 

registradas junto a ANVISA não representam uma ação de farmacovigilância. 

c) A farmacovigilância trata apenas de eventos adversos causados por desvio de qualidade de 

medicamentos. 

d) Trata- se de uma atividade que tem o objetivo de garantir que os benefícios relacionados ao 

uso de medicamentos sejam maiores que os riscos por eles causados. 

 

38. Assinale a alternativa que descreve a definição de Uso Racional de Medicamentos adotada pela 

OMS. 

a) Quando o paciente tem acesso ao medicamento certo na dose correta e sem a possibilidade 

de interações medicamentosas quando o mesmo estiver usando mais de um fármaco. 

b) Quando o paciente recebe o medicamento apropriado na dose certa por um período adequado 

à terapia medicamentosa e ao menor custo possível. 

c) Quando o fornecimento de medicamentos e insumos farmacêuticos é realizado 

exclusivamente pelo profissional farmacêutico ao usuário acompanhado de orientações e 

informações. 

d) Quando a terapia medicamentosa ocorre sem nenhum evento clinico alterado pela presença 

de outro fármaco, alimento, bebida ou outro agente químico. 

 

39. A farmacocinética corresponde a: 

a) Estudo do destino dos fármacos no organismo após sua administração e abrange os processos 

de absorção, distribuição, biotransformação e excreção.  

b) Estudo da administração dos fármacos pela via oral. 

c) Estudo da transferência do fármaco desde o seu local de aplicação até a corrente circulatória. 

d) Estudo do efeito do fármaco no receptor alvo. 

 

40. Com base na portaria nº 2.488/2011 que Aprova a Politica Nacional de Atenção Básica 

estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a 

Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde são 

responsabilidades comuns a todas as esferas do governo: 

I - Apoiar e estimular a adoção da estratégia Saúde da Família pelos serviços municipais de saúde 

como estratégia prioritária de expansão, consolidação e qualificação da atenção básica à saúde. 
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II - Garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde de 

acordo com as suas responsabilidades. 

III - Planejar, apoiar, monitorar e avaliar a Atenção Básica. 

IV - Viabilizar parcerias com organismos internacionais, com organizações governamentais, não 

governamentais e do setor privado, para fortalecimento da Atenção Básica e da estratégia de saúde 

da família no País. 

Assinale a alternativa que contém as afirmativas corretas 

a) I, II e III 

b) II, III e IV 

c) Todas as alternativas estão corretas 

d) III, e IV 

 

 


