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de Prova

dezembro

9

16 de dezembro
das 15 às 18 h
3 h de duração*
30 questões

S103b Farmacêutico
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

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

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

5 questões

(20 questões)
3. Assinale a frase que apresenta correta pontuação.
a. (

1. Leia o texto.
Quando andamos pela cidade, encontramos diariamente meninos de rua. Alguns não fazem nada.
Outros estão lavando ou cuidando de carros. São
engraxates ou vendedores de balas nos semáforos.
Esta cena se tornou tão comum que nem chama mais
a atenção. Prepare-se, agora, para uma pergunta que
pode parecer maluca: “Existe algo de comum entre
você e o menino de rua?”

b.
c.
d.
e.

) Depois da tempestade sempre vem, a
bonança e pode-se navegar tranquilamente.
( X ) O Chefe da Divisão assinou, com bastante
formalidade, aquele contrato trabalhista.
( ) Éramos, eu e você, naquela disputa acirrada
pelo sorriso, mais bonito do salão.
( ) Os meninos de rua, precisam de atenção,
abrigo e proteção.
( ) Engraxates ou lavadores de carros, fazem
do seu cotidiano um dia a mais na luta pela
sobrevivência.

in: O Cidadão de Papel, Gilberto Dimenstein.

Assinale a alternativa em que todas as palavras são
paroxítonas, considerando a acentuação gráfica ou
tônica.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

4. Observe as frases e as analise sob o aspecto da
Concordância Verbal.
1.
2.
3.
4.

tão, existe, você, rua
esta, cena, mais, alguns
semáforo, pela, carros, comum
parecer, pergunta, chama, agora
andamos, quando, menino, fazem

A maioria dos convidados compareceu à festa.
Fui eu que convidei os meninos de rua.
Quais de vós me punirão por isso?
Os pedidos, as cartas, o dialógo demorado,
nada o comoveram.

Assinale a alternativa que indica todas as frases corretas.
2. Observe a frase extraída do texto:
“Outros estão lavando ou cuidando de carros”.
Considerando a análise sintática dos termos da oração,
assinale a alternativa correta.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as frases 1 e 4.
São corretas apenas as frases 2 e 4.
São corretas apenas as frases 1, 2 e 3.
São corretas apenas as frases 1, 2 e 4.
São corretas apenas as frases 2, 3 e 4.

a. ( ) A expressão “de carros” é adjunto adnominal
do sujeito da frase.
b. ( ) A palavra sublinhada é um pronome possessivo e como tal é adjunto adnominal.
c. ( ) O verbo “estão” está relacionado à palavra
”carros”.
d. ( X ) A palavra sublinhada é o sujeito da oração.
Sua classificação é sujeito simples.
e. ( ) Se a frase estivesse no singular, a palavra
“outros” precisaria ser trocada por “menino de
rua”.
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5. Assinale a alternativa que apresenta somente
exemplos de pares de palavras parônimas.
a. ( X ) amoral/imoral ; aprender/apreender ;
arrear/arriar ; cavaleiro/cavalheiro
b. ( ) câmara/câmera ; cessão/sessão ;
censual/sensual ; cervo/servo
c. ( ) deferir/diferir ; caçar/cassar ; az/ás ; cela/sela
d. ( ) descriminar/discriminar ; chá/xá ; sinta/cinta ;
cozer/coser
e. ( ) comprimento/cumprimento ;
acessório/assessório ; aço/asso ;
arrochar/arroxar

7. Muitos brasileiros são descendentes de sírios e
acompanham com grande preocupação os acontecimentos que ocorrem na terra dos seus antepassados.
Assinale a alternativa verdadeira a respeito da situação naquele país.
a. (

b.

c.

Temas Atuais

5 questões

6. O acordo ortográfico da Língua Portuguesa, celebrado entre Brasil e Portugal, deixou as pessoas com
muitas dúvidas, mas a preocupação em não cometer
erros vai aumentar a partir do mês de dezembro de
2012. Por quê?

e.

a. (

b.

c.

d.

e.

) A partir de dezembro de 2012, começam a
conviver as antigas regras e as determinadas
pelo acordo ortográfico. Ambas poderão ser
usadas indistintamente até dezembro de 2013.
( ) Em virtude da não aprovação pelo Parlamento
de Portugal do acordo ortográfico, a partir de
dezembro de 2012 volta a vigorar a norma
ortográfica anteriormente vigente.
( X ) A partir de dezembro de 2012, somente a
nova grafia determinada pelo acordo ortográfico será considerada como correta.
( ) Em dezembro de 2012 será finalmente assinado o acordo entre Brasil e Portugal, promovendo importantes mudanças na grafia e
gramática luso-brasileiras.
( ) Após dezenas de tentativas infrutíferas de criar
uma grafia comum aos dois países, as academias brasileira e portuguesa chancelaram a
criação de gramáticas e dicionários ortográficos distintos a partir de dezembro de 2012.

d.

8. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF),
Joaquim Barbosa, ganhou notoriedade por:
a. (

b.

c.

d.

e.
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) Milhares de pessoas já morreram no conflito
entre as tropas do governo e o movimento
Hezbolah, que pretende tomar o poder.
( ) Milhares de feridos e dezenas de mortos são
as consequências da invasão das tropas libanesas à região sul do território e à prolongada
luta visando a sua expulsão.
( ) Ocorre no território sírio uma cruenta guerra
civil. As tropas aliadas do presidente Bashar Al
Assad enfrentam um exército armado pelos
Estados Unidos e apoiado pelo Irã.
( ) Desde que o exército de Israel invadiu o sul do
território sírio, em março de 2011, as tropas
governamentais tentam expulsar os israelenses. Contam-se aos milhares os feridos e mortos no conflito.
( X ) Segundo a imprensa, mais de 30 mil já morreram e mais de 500 mil pessoas refugiaram-se em outros países, vítimas da luta entre as
tropas governamentais e grupos que querem
derrubar Bashar Al Assad.

) Propor a cassação do mandato do ex-presidente Lula por erro de contagem dos votos
em sua eleição.
( X ) Relatar o chamado processo do Mensalão
envolvendo figuras políticas e do meio financeiro brasileiro.
( ) Propor a cassação do mandato do Presidente
Collor, em virtude do chamado escândalo de
Wattergate.
( ) Mandar prender o governador do Estado do
Rio de Janeiro por desobediência à determinação ministerial de depor no chamado
escândalo do Mensalão.
( ) Determinar a prisão de dois militares supostamente envolvidos na morte do jornalista
Vladmir Herzog.
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9. Em 2010 um terremoto destruiu grande parte do
Haiti, aumentando em muito os sérios problemas
daquele país.

Conhecimentos Gerais
de Saúde Pública

Assinale a alternativa que pode ser corretamente relacionada ao assunto.

11. Sobre a participação popular e da sociedade civil
na gestão e fiscalização do Sistema Único de Saúde
que foi regulamentada pela Lei 8142/1990, assinale a
alternativa correta.

a. ( ) As autoridades brasileiras, solidárias ao povo
daquele país, comprometeram-se conceder
visto de entrada para qualquer cidadão haitiano que ingresse em território nacional até
dezembro de 2012.
b. ( ) O governo brasileiro financiou a chamada
“Operação Moisés” que consistiu na transferência para o Brasil de cerca de 8 mil haitianos.
Em nosso país foram instalados no Estado do
Mato Grosso, onde trabalham no cultivo da
soja e do milho.
c. ( ) O terremoto teve como consequência o agravamento da miséria e da fome no Haiti. Cerca
de 2 milhões de refugiados haitianos invadiram a vizinha Nicarágua, iniciando um conflito
que perdura até nossos dias.
d. ( X ) As autoridades brasileiras estimam que mais
de 4 mil haitianos vieram para o Brasil em
busca de melhores condições de vida. Um
grande número deles vive em nosso país de
forma irregular.
e. ( ) A fome e a guerra civil, consequências da
devastação trazida pelo terremoto, motivaram
a interferência internacional. Tropas brasileiras,
apoiadas pela ONU, invadiram o país e passaram a governar o Haiti até a eleição de um novo
governo que deverá ocorrer em janeiro de 2013.

10. A questão ambiental é, a cada dia, mais
preocupante.
Em 2012, após acalorados debates, foi aprovado um
conjunto de leis que determinou as regras para a
exploração do solo e preservação do meio ambiente.
Assinale a alternativa que identifica esta legislação.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Novo Código Florestal
Novo Código de Direito Penal
Constituição brasileira de 2012
Novo Código de Processo Penal
Lei Saraiva Cotegipe

10 questões

a. (

b.

c.

d.

e.

) Ocorre mediante a eleição direta da direção
nacional, estadual e federal do Sistema Único
de Saúde, de modo a evitar a indicação política e ou clientelística de dirigentes de alta
responsabilidade sanitária não profissionais
ou especialistas no ramo.
( ) Ocorre mediante a obrigação das três esferas de governo de disponibilizar ouvidorias
independentes do poder público com responsabilidade de ouvir as reclamações e tomar
providências com prazos estipulados.
( ) Ocorre mediante a participação de representantes da população nas comissões de fiscalização das câmaras dos vereadores, assembleias legislativas e congresso nacional.
( ) Ocorre através de ações populares e da sociedade civil organizada, individuais ou coletivas,
junto ao ministério público nas três esferas de
governo (municipal, estadual e federal).
( X ) Ocorre através da participação nas conferências de saúde, que avaliam a situação de
saúde e propõem diretrizes; e nos Conselhos
de Saúde, que têm caráter permanente e
deliberativo; ambos nos âmbitos municipal,
estadual e nacional.

12. Num município de médio porte, os donos dos
hospitais privados e laboratórios que prestam serviços
ao SUS participam do Conselho Municipal de Saúde.
Sabendo-se que o Conselho desse município é composto por 12 membros, e que o governo municipal,
os profissionais de saúde e os prestadores privados
têm representação equivalente entre si, o número de
membros representantes destes últimos é:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

2.
3.
4.
5.
6.
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13. Embora haja certo consenso de que a Estratégia
Saúde da Família (ESF) seja o desenho organizacional que mais viabiliza a concretização dos atributos
da atenção primária à saúde (APS) no Brasil, alguns
desses atributos ainda não dispõem de mecanismos
institucionais e administrativos que os concretizem ou
induzam fortemente nos serviços de saúde.

15. A construção do Sistema Único de Saúde (SUS)
tem sido um processo histórico longo e apesar dos
princípios e diretrizes explicitados em leis serem considerados ética, política e socialmente muito avançados e democráticos, a concretização institucional do
Sistema encontra-se aquém dos termos da lei, apresentado dificuldades e avanços.

A esse respeito, assinale a alternativa correta.

A esse respeito, assinale a alternativa correta.

a. ( ) A coordenação do cuidado na ESF é melhor
do que nas unidades básicas de saúde sem
ESF, pois a regulação é feita pelos próprios
médicos das unidades com ESF no Brasil.
b. ( X ) Melhor adequação cultural, maior ação territorial, melhor abordagem familiar e comunitária são facilitadas pela ação e presença dos
Agentes Comunitários de Saúde na ESF.
c. ( ) A longitudinalidade é garantida pela adscrição territorial de clientela, uma vez que há
pouca rotatividade de profissionais médicos
na ESF, dado o incentivo financeiro para fixação dos profissionais que os municípios recebem do Ministério da Saúde.
d. ( ) O acesso é viabilizado pelo acolhimento
humanizado regulamentado, que garante
acesso ao cuidado às pessoas adoecidas em
no máximo 1 semana, e avaliação clínica
rápida pela equipe de saúde da família até
2 dias em casos com maior vulnerabilidade,
sofrimento e ou risco.
e. ( ) A integralidade e a resolubilidade são facilitadas pela atuação em equipe e qualificação dos
profissionais, notadamente os médicos, através da exigência de formação em Medicina de
Família e Comunidade para atuação na ESF.

a. ( X ) Ações e cuidados de alto custo (hemodiálise,
cirurgias cardíacas, transplantes, etc) no país
já são, na sua maior parte, realizadas pelo SUS.
b. ( ) Um sinal de que o SUS está crescendo e se
consolidando é a diminuição dos serviços
privados de saúde nas últimas duas décadas.
c. ( ) O número de leitos hospitalares do SUS já
ultrapassa o número de leitos privados e a
Estratégia Saúde da Família já cobre mais de
70% da população.
d. ( ) A indução da estruturação de ampla retaguarda médica especializada - atenção secundária - através dos NASF (Núcleos de Apoio à
Saúde da Família) permitiu uma melhoria na
média complexidade do SUS.
e. ( ) O recente bloqueio da transferência de recursos públicos para a iniciativa privada (pagamentos de convênios privados para servidores
públicos, etc) foi viabilizado pela recente
regulamentação da Lei 8080/90.

14. Assinale o indicador abaixo que corresponde
ao conceito “é o número de mortos entre 29 e 365
dias, dividido pelos nascidos vivos na mesma área e
período multiplicado por mil”.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Mortalidade infantil
Mortalidade neonatal
Mortalidade perinatal
Mortalidade infantil tardia
Mortalidade perinatal tardia
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16. Um dos avanços na gestão de saúde, considerando o nível municipal, diz respeito ao controle social
e às ações intersetoriais no sistema local de saúde.
Assinale a alternativa que indica corretamente uma
das formas para a mobilização e a participação da
comunidade nas decisões locais:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Pacto pela Saúde
Câmara de Vereadores
Conselho Municipal de Saúde
Estratégia de Saúde da família
Núcleos de Apoio para Saúde da Família
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17. O acesso ao cuidado no SUS deve se dar prioritariamente pela Atenção Primária à Saúde (APS), preferencialmente organizada pela Estratégia Saúde da Família (ESF).
Em relação às formas de organização desses serviços
(modelos assistenciais), assinale a alternativa correta.
a. ( ) A Política Nacional de Atenção Básica de
2011 estabelece que um usuário da ESF seja
acolhido pelos profissionais da equipe por ele
responsável, vinculando o acesso à longitudinalidade na ESF.
b. ( ) Uma forma de facilitar o acesso na APS e na
ESF é organizar as agendas dos profissionais
médicos e enfermeiras por ações programáticas e ciclos de vida.
c. ( ) O acesso ficou viabilizado satisfatoriamente
com a população adscrita de no máximo 4000
pessoas por equipe de saúde da família, aproximando-se do padrão europeu de adscrição.
d. ( ) A Política Nacional de Atenção Básica de 2011
estabeleceu incentivos financeiros e parâmetros claros para aproximar a organização das
unidades básicas sem ESF do formato das
equipes da ESF.
e. ( X ) Apesar das diretrizes nesse sentido, como
o acolhimento humanizado, não há regulamentação clara e geral no Brasil que garanta
acesso fácil ao cuidado na ESF, podendo o
tempo de demora para um atendimento não
urgente variar de horas ou dias a meses, conforme o local.

19. Analise o conceito abaixo:
“é um instrumento de trabalho que incorpora as relações humanas. É um instrumento, pois deve ser apropriado por todos os trabalhadores de saúde em todos
os setores do atendimento. Assim, não se limita ao
ato de receber, mas a uma sequência de atos e modos
que compõem o processo de trabalho em saúde.
Não significa a resolução completa dos problemas
referidos pelo usuário, mas a atenção dispensada
na relação, envolvendo a escuta, a valorização de
suas queixas, a identificação de necessidades, sejam
estas do âmbito individual ou coletivo, e a sua
transformação em objeto das ações de saúde”.
Esse conceito refere-se à(ao):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Cobertura vacinal para gripe.
Indicador de Swaroop e Uemura.
Mortalidade de maiores de 60 anos.
Internações por fratura de colo de fêmur.
Percentual de mortes por Hipertensão Arterial
Sistêmica.

Integralidade.
Acolhimento.
Acessibilidade.
Longitudinalidade.
Coordenação da Atenção.

20. Ao município, em relação ao Sistema Único de
Saúde, compete:
1. planejar, gerir e executar os serviços públicos
de saúde.
2. executar serviços de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária, de saneamento
básico e de saúde do trabalhador.
3. gerir laboratórios públicos de saúde e
hemocentros.
4. controlar e fiscalizar os procedimentos dos
serviços privados de saúde.

18. No pacto pela saúde, o indicador escolhido pelo
SUS para a Saúde do Idoso é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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Conhecimentos Específicos
21. Assinale a alternativa que indica corretamente
a política nacional que estabelece “a manutenção de
serviços de assistência farmacêutica na rede pública de
saúde, nos diferentes níveis de atenção, considerando
a necessária articulação e a observância das prioridades regionais definidas nas instâncias gestoras do SUS”.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Política Nacional de Medicamentos
Política Nacional da Atenção Básica
Política Nacional de Humanização do SUS
Política Nacional de Assistência Farmacêutica
Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares

22. A Política Nacional de Medicamentos no Brasil,
visando assegurar o acesso da população a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, ao menor
custo possível, define algumas diretrizes, entre elas
a reorientação da assistência farmacêutica. Um dos
fundamentos da reorientação está relacionado à descentralização da gestão, porém o processo de descentralização não exime os gestores estaduais e federal
da responsabilidade de adquirir e distribuir medicamentos em situações especiais.
Assinale a alternativa que corresponde corretamente
à aquisição e distribuição de forma centralizada pelos
gestores estaduais e/ou federal:
a. ( ) Hipoglicemiantes de uso oral.
b. ( ) Doenças crônico-degenerativas de alta prevalência na comunidade.
c. ( ) Antibacterianos sujeitos a controle especial
utilizados na atenção básica.
d. ( ) Psicotrópicos sujeitos a controle especial utilizados na atenção básica.
e. ( X ) Doenças que configuram problemas de
saúde pública, que atingem ou põem em
risco as coletividades, e cuja estratégia de
controle concentra-se no tratamento de seus
portadores.
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(20 questões)

23. A Farmácia é uma profissão regulamentada
e, desde 2004, disciplinada pela Resolução 417 do
Conselho Federal de Farmácia – o Código de Ética da
Profissão Farmacêutica.
De acordo com esta Resolução, as ações abaixo listadas são proibidas ao farmacêutico, exceto uma.
Identifique a ação que não consta como proibição no
Código de Ética:
a. (
b.

c.

d.

e.

) Diﬁcultar a ação ﬁscalizadora das autoridades
sanitárias ou proﬁssionais.
( ) Exercer a ﬁscalização proﬁssional e sanitária, quando for sócio ou acionista ou prestar
serviços a empresa ou estabelecimento
farmacêutico.
( X ) Desenvolver ações de promoção e educação
em saúde em estabelecimentos privados de
saúde ou não conveniados ao sistema público
de saúde.
( ) Sendo servidor ou prestador de serviço para o
sistema público, cobrar ou receber remuneração de usuário do serviço público.
( ) Anunciar produtos farmacêuticos ou processos por meios capazes de induzir ao uso indiscriminado de medicamentos.

24. Na associação de agentes anti-hipertensivos, é
correto afirmar:
a. (
b.

c.

d.

e.

) Poucas associações de anti-hipertensivos têm
efeito aditivo na redução da PA.
( X ) A associação de agentes IECA e ARA-2 deve
ser evitada, pois aumenta a incidência de
disfunção renal.
( ) A associação de diuréticos e betabloqueadores não é recomendada para o controle da
pressão arterial.
( ) Inibidores da ECA não devem ser utilizados
para substituir o betabloqueadores devido ao
efeito depletador de potássio.
( ) Betabloqueadores possuem menor eficácia
quando utilizados logo após a ocorrência de
infarto e a maior eficácia para prevenir AVC.
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25. Em 1981, um Decreto Presidencial (no 85878/81)
normatizou o exercício profissional do Farmacêutico.
A partir deste decreto, são atribuições privativas dos
farmacêuticos:
a. ( X ) O assessoramento e a responsabilidade técnica por depósitos de produtos farmacêuticos
de qualquer natureza.
b. ( ) O magistério superior das ciências biológicas
e das ciências farmacêuticas.
c. ( ) O assessoramento e a responsabilidade técnica por laboratórios de análises clínicas ou
de saúde pública ou seus departamentos
especializados.
d. ( ) A responsabilidade técnica por estabelecimentos industriais em que se fabriquem produtos saneantes, inseticidas, raticidas, antisséticos e desinfetantes.
e. ( ) A responsabilidade técnica por estabelecimentos industriais em que se fabriquem produtos cosméticos sem indicação terapêutica e
produtos dietéticos e alimentares.

26. O controle sanitário de produtos farmacêuticos
é regido pela Lei 5991/73. A respeito do comércio de
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, é correto afirmar:
a. ( ) A dispensação de medicamentos é privativa
de farmácia e drogaria.
b. ( ) O funcionamento de farmácia e drogaria sem
a assistência do técnico responsável é permitido pelo prazo de até 7 dias.
c. ( X ) A farmácia e a drogaria terão, obrigatoriamente, a assistência de técnico responsável,
inscrito no Conselho Regional de Farmácia.
d. ( ) Estabelecimentos destinados exclusivamente
à venda de medicamentos industrializados
em suas embalagens originais para atendimento de pequenas unidades de saúde são
denominados postos de medicamentos e
unidades volantes.
e. ( ) A responsabilidade técnica pela farmácia e
pelos medicamentos sujeitos a controle especial pode ser exercida por técnico em farmácia.

27. Analise as afirmativas abaixo sobre o planejamento e a organização do processo de armazenamento de medicamentos, segundo orientações do
Ministério da Saúde:
1. A estrutura física, considerando área física e
instalações físicas, elétricas e sanitárias devem
ser adequadas, com boa localização e condições ambientais adequadas.
2. O serviço deve possuir definição e controle
das atividades, elaboração de normas e procedimentos operacionais e instrumentos de
controle, acompanhamento e avaliação, sistema de informação eficiente e eficaz.
3. O pessoal envolvido no armazenamento de
medicamentos deve ter competência para
assegurar que os produtos ou materiais sejam
adequadamente armazenados e manuseados,
sendo treinado para as tarefas que lhe sejam
atribuídas.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

28. Sobre os medicamentos antidiabéticos, é correto
afirmar:
a. ( X ) Diabéticos de tipo 1 podem ser controlados
com múltiplas doses de insulina em esquema
basal e prandial.
b. ( ) Metformina é o antidiabético oral preferencial
em diabéticos adultos não obesos com diabetes tipo 2.
c. ( ) Sulfonilureias são consideradas a primeira
escolha para adultos obesos ou com sobrepeso com diabetes tipo 1.
d. ( ) Insulinas de ação rápida têm sido preconizadas para controle da glicemia em pacientes
com diabetes de tipos 2.
e. ( ) Metformina é a primeira opção terapêutica
em diabéticos de tipo 1 para prevenir complicações vasculares do diabetes e mortalidade.
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29. Nas Diretrizes para a Estruturação de Farmácias
no âmbito do Sistema Único de Saúde, propostas
pelo Ministério da Saúde (2009), constam quais os
documentos e procedimentos para a regularização da
Farmácia dos serviços públicos.
Dentre os itens listados abaixo, identifique aqueles
necessários para a regularização das farmácias:

31. A educação em saúde figura como uma prática
prevista e atribuída a todos os profissionais de saúde,
em especial na Atenção Básica. O Ministério da Saúde
aponta a educação em saúde também como serviço
farmacêutico e a farmácia como espaço que deve
propiciar ações educativas.
Em relação ao assunto, analise as afirmativas abaixo:

1. Certidão de regularidade técnica emitida pelo
Conselho Regional de Farmácia (CRF).
2. Viabilidade epidemiológica e organizacional
3. Alvará Sanitário.
4. Projeto arquitetônico padronizado e aprovado
pelo Conselho Regional de Farmácia (CRF).
5. Manual de Boas Práticas Farmacêuticas disponível na farmácia.

1. As ações de educação em saúde devem adotar
um processo pedagógico dialógico, que valorize a reflexão crítica do cotidiano e das condições de saúde das pessoas e das comunidades.
2. As ações de educação em saúde devem ser
pautadas pelo reconhecimento de que o
saber dos profissionais de saúde é superior e
definidor das formas de cuidado de saúde.
3. As ações de educação em saúde devem ter
como base o direito à saúde como um valor
inalienável do indivíduo.

Assinale a alternativa que indica todos os itens
necessários.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São necessários apenas os itens 1, 2 e 3.
São necessários apenas os itens 1, 3 e 5.
São necessários apenas os itens 1, 3 e 4.
São necessários apenas os itens 2, 4 e 5.
São necessários apenas os itens 3, 4 e 5.

30. Identifique as afirmativas que correspondem
às atividades incluídas nas etapas do processo da
dispensação:
1. Acolhimento do usuário, atendimento e recebimento da prescrição.
2. Validação da prescrição, separação do medicamento, checagem da receita com o medicamento a ser dispensado.
3. Entrega do medicamento, comunicação com
o usuário, fornecendo informações pertinentes ao uso adequado dos medicamentos.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

32. Em um caso relatado na literatura, o farmacêutico dispensou a um paciente asmático, com infecção
pulmonar, o medicamento Daonil (glibenclamida),
um hipoglicemiante oral, ao invés do medicamento
correto, o Amoxil (amoxicilina). O paciente, devido
à alta dosagem de glibenclamida que ingeriu, teve
dano cerebral permanente. O farmacêutico foi julgado
culpado, com 75% da responsabilidade, e o médico
também foi responsabilizado, devido à legibilidade da
prescrição, prejudicada pela grafia.
Segundo a farmacovigilância, o caso se refere a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Reação adversa.
Erro de medicação.
Evento adverso grave.
Evento inesperado.
Evento adverso.

Estado de Santa Catarina

33. A Secretaria Municipal de Saúde de um determinado município recebeu inúmeras reclamações de
usuários envolvendo comprimidos revestidos de cefalexina 500 mg, dispensados nas unidades básicas de
saúde. Segundo os reclamantes, alguns comprimidos
se quebraram dentro da embalagem. Ao farmacêutico
foi solicitado esclarecimento sobre o assunto, que
decidiu encaminhar a um laboratório de controle de
qualidade amostras do lote que apresentou problemas.
Na especificação ao laboratório, ele indicou o problema e os testes a serem realizados.
Indique abaixo o teste que não deve fazer parte da
solicitação ao laboratório:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Friabilidade
Determinação de peso
Desintegração
Dissolução
Dureza

34. Identifique as afirmativas que correspondem às
ações do farmacêutico no processo de dispensação de
medicamentos, após a análise da prescrição, as quais
contribuem para a segurança do paciente em relação
à terapia medicamentosa:
1. Certificar-se de que o paciente compreendeu
as informações sobre indicação, posologia,
tempo de tratamento e resultados esperados.
2. Orientar sobre possíveis reações adversas,
interações com medicamentos e alimentos.
3. Questionar o usuário sobre histórico de alergias e reações adversas ao produto dispensado, substituindo o medicamento nos casos
de risco ao paciente.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

35. O farmacêutico, atendendo às Boas Práticas de
Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais
para Uso Humano em farmácias no que diz respeito
à manipulação de preparações homeopáticas, deve
incluir na especificação do projeto a seguinte infraestrutura física, entre outros itens de espaços/locais:
a. (
b.

c.

d.

e.

) Sala de paramentação, que pode ser compartilhada com o vestiário.
( ) Sala para manipulação de preparações homeopáticas, que pode ser compartilhada com a
área de lavagem e inativação.
( X ) Área ou sala de controle de qualidade capaz
de realizar, minimamente, nos insumos inertes, os testes de caracteres organolépticos,
solubilidade, pH, peso, volume, ponto de
fusão, densidade.
( ) Área ou sala de controle de qualidade capaz
de realizar, minimamente, nos insumos ativos,
os testes de caracteres organolépticos, pH,
peso médio, viscosidade, grau ou teor alcoólico, densidade, volume, teor de princípio ativo,
dissolução, pureza microbiológica.
( ) Sala para coleta de material e manipulação
até 12CH ou 24DH visando obtenção de bioterápico cujo insumo ativo é obtido a partir do
próprio paciente, que pode ser compartilhada
com a sala para manipulação de preparações
homeopáticas.

36. Tendo em vista que a asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas inferiores, o “Protocolo
Clínico e Diretriz Terapêutica”, de 17 de dezembro de
2010, recomenda:
a. (
b.
c.

d.

e.

) Manutenção do tratamento farmacológica
inicial nos casos de asma controlada.
( ) O uso contínuo de corticosteroides inalatórios,
em todas as situações.
( ) O uso contínuo e associado de agonistas
beta-2 adrenérgicos e corticosteroides, em
todas as situações.
( X ) O uso contínuo de corticosteroides inalatórios,
no tratamento inicial de asma persistente,
com a inclusão de agonistas beta-2 adrenérgicos de curta ação no caso de exarcebações.
( ) O uso contínuo de corticosteroides inalatórios,
no tratamento inicial de asma persistente,
com a inclusão de agonistas beta-2 adrenérgicos de longa ação no caso de exarcebações.
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37. Analise as afirmativas abaixo, em relação à seleção de medicamentos.
1. A seleção é um processo de escolha de medicamentos, baseado em critérios epidemiológicos,
técnicos e econômicos, que requer também,
para ter sucesso e ser implementado, a sensibilização do gestor político, bem como do maior
número possível de profissionais da saúde.
2. A seleção é um processo de escolha de medicamentos, baseado em critérios epidemiológicos, técnicos e econômicos, que é concluído
com a elaboração da relação de medicamentos essenciais.
3. A seleção é um processo de escolha de medicamentos, baseado em critérios epidemiológicos,
técnicos e econômicos, que deve dar especial
atenção às preferências dos prescritores.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

39. Assinale a alternativa correta em relação à programação e estimativas de necessidade de medicamentos.
a. (

b.

c.

d.

e.

40. Sabendo-se que o desenvolvimento de resistência bacteriana está associado ao uso de antimicrobianos, analise as afirmativas abaixo, em relação às estratégias destinadas ao manejo da resistência microbiana.
1. Redução global no número de prescrições de
antimicrobianos.
2. Restrição preferencial de certas classes de
antimicrobianos.
3. Promoção de uso extenso e homogêneo de
um mesmo antimicrobiano.
4. Uso de antimicrobianos em combinação.
5. Ampliação no prazo de uso.

38. No contexto do Sistema Único de Saúde e políticas sociais brasileiras para a saúde, um dos objetivos
da seleção de medicamentos é:
a. ( ) Reduzir a compra de medicamentos.
b. ( ) Incorporar novos medicamentos assim que
introduzidos no Brasil.
c. ( X ) Uniformizar as condutas terapêuticas.
d. ( ) Assegurar o acesso da população carente a um
elenco mínimo de medicamentos.
e. ( ) Ampliar o número de especialidades farmacêuticas disponibilizadas à população.
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) A programação por oferta de serviços não
leva em consideração as necessidades reais
de medicamento, por não trabalhar com
dados de consumo.
( ) A programação baseada em dados de consumo incorpora as necessidades definidas
pelo perfil epidemiológico de uma população.
( ) A programação baseada no Consumo Médio
Mensal retrata as necessidades reais de medicamentos para um determinado serviço.
( X ) A programação baseada no perfil epidemiológico é adequada para situações nas quais não
se dispõe de informações sobre a utilização
de medicamentos, como quando se deseja
implantar um novo serviço.
( ) A programação baseada no consumo histórico de medicamentos precisa ser corrigida
para as variações sazonais na incidência de
doenças.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
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