
 

 

             

Concurso Público 

EDITAL N. 01/2013 

 

FARMACÊUTICO  
Código 302 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

1 - Este caderno contém as questões da PROVA OBJETIVA abrangendo 
os conteúdos de Português, Conhecimentos Gerais, Saúde Pública e 
Conhecimentos Específicos.  
2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida no final 
deste caderno. 

3 - Ao receber a Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA: 

 confira seu nome, número de inscrição e o cargo; 

 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado. 
 

ATENÇÃO: 
FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA  

NÃO TEM VALIDADE. 

 
4 - Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas: 

 use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 

 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à 
letra correspondente à resposta solicitada em cada 
questão; 

 assinale somente uma alternativa em cada questão. 
Sua resposta NÃO será computada se houver 
marcação de mais de uma alternativa, questões não 
assinaladas ou questões rasuradas. 
 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 

A Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA não deve ser dobrada, 
amassada ou rasurada. 

CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA. 
 

A T E N Ç Ã O 
 
Sr.(a) Candidato(a), 
 
Antes de começar a fazer a 
prova, confira se este caderno 
contém, ao todo, 50 (cinquenta) 

questões de múltipla escolha  
cada uma constituída de 4 

(quatro) alternativas  assim 
distribuídas: 10 (dez) questões 
de Português, 5 (cinco) 
questões de Conhecimentos 
Gerais, 15 (quinze) questões 
de Saúde Pública e 20 (vinte) 
questões de Conhecimentos 
Específicos, todas 
perfeitamente legíveis. 
 
Havendo algum problema, 
informe imediatamente ao 
aplicador de provas para que ele 
tome as providências 
necessárias. 
 
Caso V. Sª não observe essa 
recomendação, não lhe caberá 
qualquer reclamação ou 
recurso posteriores. 

 
Boa prova! 

O tempo de duração da prova abrange, inclusive, o tempo necessário à transcrição das respostas do 
rascunho para a Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA. 

ATENÇÃO - Nos termos do Edital n. 01/2013, “Poderá ainda ser eliminado o candidato que [...]: portar 
arma(s) no local de realização das provas [...]; portar, mesmo que desligados [...] quaisquer equipamentos 
eletrônicos [...] ou de instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular [...] 
entre outros [...]”. (subitem 9.4.30, alíneas “d” e “e” - errata) 

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO HORAS 
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Português 
 
INSTRUÇÃO – As questões de 1 a 10 relacionam-se com o texto abaixo.  
Leia atentamente todo o texto antes de responder a elas. 
 
 

Vamos e venhamos outra vez 
 
      Quando eu era um jovem metido a várias coisas (aliás, tão metido que, se hoje encontrasse 
um fedelho opinioso como eu era aos 20, desapareceria do recinto assim que ele falasse e me 
manteria a distância, no mínimo em outro município), os brasileiros não tinham culpa pelo atraso 
do País, mais tarde adornado com a designação, então em uso chique, de “subdesenvolvimento". 
A culpa era do imperialismo norte-americano. Tudo o que de ruim nos acontecia era culpa do 
imperialismo norte-americano. Até quando a moça não queria nada com a gente, a culpa era do 
imperialismo, que impunha padrões de beleza masculina humilhantes e ainda obrigava a gente a 
usar blusão James Dean no calor de Salvador. Legiões de compatriotas foram assim ultrajados 
pelo imperialismo. 
      Para vencer esse poderoso inimigo, mobilizaríamos as massas e faríamos a Revolução. Mas, 
como já assinalava o bom juízo dos antigos, ser revoltado é fácil, difícil é ser revoltoso. A maior 
parte dos revolucionários era mais para a revoltada e debatia temas palpitantes, tais como a 
existência de uma burguesia nacional ou a vigência de regimes feudalistas no Nordeste, e só dois 
ou três gatos-pingados eram revoltosos e tentavam ir além do debate, geralmente com resultados 
péssimos para a saúde. 
      Poupando-nos um retrospecto que não traria nenhuma novidade, o que temos é o que está aí. 
Todo mundo sabe como é ruim a situação do Brasil em carga tributária, em saúde, em educação, 
em transportes, em segurança pública, em trânsito urbano, em aplicação da justiça, em 
saneamento básico e, enfim, em praticamente todas as categorias concebíveis. Não lembro um só 
dia, nos anos recentes, em que uma grande tramoia, um desvio de dinheiro espetacular ou um 
roubo sem precedentes não seja matéria dos noticiários. Ninguém mais presta atenção direito. 
Confunde-se tudo e o resultado final é uma espécie de monturo na cabeça da gente, que se 
amontoa espantosamente a cada dia.  
     Os partidos políticos não são nada, nem em matéria de crenças e princípios, nem de qualquer 
outra coisa; não há ideais, há interesses. Não são partidos, são bandos ou, sem esticar demais a 
metáfora, quadrilhas rapineiras, que não pensam nos interesses do País, mas na aquisição de 
poder e influência geradora de riqueza.  
     Mesmo quando não há ilegalidade, há indecência, há recursos a eufemismos cínicos e 
trapaças engenhosamente maquiladas de manobras legítimas e o fato é que o Estado, sustentado 
pelos impostos mais altos do mundo, continua a ser sugado de todas as maneiras, fraudado de 
todas as formas. Roubam parlamentares, roubam administradores, roubam funcionários, roubam 
todos. Para lembrar somente um exemplo mais recente, a verba liberada para a reconstrução de 
Teresópolis não deve ter sido suficiente, já que nada se fez. Aliás, li que instalaram algumas 
sirenes. Mas deviam ser de qualidade inferior, porque várias falharam. Isso é o que dá, quando se 
libera verba sem prever a taxa de corrupção aplicável por praxe. 
     É pensando nessas coisas que vem uma saudadezinha do imperialismo, era bem melhor, 
pensem aí. Agora a gente matuta, matuta, e chega à desagradável conclusão de que sempre 
quisemos botar a culpa do nosso atraso, do subdesenvolvimento ou de outros males nossos em 
alguém diferente de nós. A mania vem diminuindo um pouco, mas até hoje é comum um cidadão 
indignado discursar no boteco, espinafrando o brasileiro - o brasileiro não obedece à lei, o 
brasileiro é malandro, o brasileiro não tem educação, o brasileiro isso e aquilo. Brasileiro, quem? 
Ele não, e os outros sim? 
     Parece sempre necessário lembrar que somos todos brasileiros e envolvidos na vida brasileira. 
Há quase 200 anos, somos donos exclusivos disto aqui e nunca fizemos por onde honrar a 
imensa riqueza que herdamos, mas, ao contrário, instauramos desigualdades monstruosas, 
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assaltamos a fazenda pública e fomentamos o atraso à custa do prejuízo geral e do ganho dos 
privilegiados. Somos nós os responsáveis pelo que está aí, nada disso se fez, ou se faz, por 
geração espontânea, fomos nós. Cabe repetir a verdade, já cediça, de que os corruptos não são 
marcianos, são também brasileiros como nós, aqui paridos e criados.  
 

RIBEIRO, J. U. O Estado de São Paulo, 15 mai. 2012, (texto adaptado). 

 
 
Questão 1  

Assinale a alternativa que contém uma afirmativa que NÃO pode ser confirmada pelo texto. 
 
A) Culpar os outros é uma forma de se eximir e fugir das responsabilidades. 

B) O autor apresenta uma crítica em tom brincalhão sobre o próprio comportamento quando 
jovem. 

C) Parcela muito expressiva dos jovens que conviveram com o autor em sua juventude partia 
para ações revolucionárias práticas e, em geral, se dava mal. 

D) O volume de denúncias de mazelas que acontecem atualmente no País faz com que 
rapidamente as pessoas as esqueçam. 

 
 
Questão 2 

Em relação à realidade política contemporânea do País, o autor se mostra, sobretudo 
 
A) crítico e cético. 

B) debochado e complacente. 

C) irônico e subserviente. 

D) jocoso e condescendente. 

 
 
Questão 3 

Assinale a alternativa em que foram utilizadas expressões próprias do padrão informal e coloquial 
da língua. 
 
A) “Agora a gente matuta, matuta, e chega à desagradável conclusão de que sempre quisemos 

botar a culpa do nosso atraso [...]”. 

B) “Confunde-se tudo e o resultado final é uma espécie de monturo na cabeça da gente, que se 
amontoa espantosamente a cada dia.”  

C) “Não são partidos, são bandos ou, sem esticar demais a metáfora, quadrilhas rapineiras, que 
não pensam nos interesses do País, mas na aquisição de poder e influência geradora de 
riqueza.” 

D) “Poupando-nos um retrospecto que não traria nenhuma novidade, o que temos é o que está 
aí.”  
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Questão 4 

“Quando eu era um jovem metido a várias coisas (aliás, tão metido que, se hoje encontrasse um 
fedelho opinioso como eu era aos 20, desapareceria do recinto assim que ele falasse e me 
manteria a distância, no mínimo em outro município)” [...] 
 
Sobre a parte delimitada por parênteses no trecho acima, é INCORRETO afirmar que contenha 
uma oração com valor de  
 
A) conclusão. 

B) condição. 

C) consequência. 

D) tempo. 

 
 
Questão 5 

Desconsideradas as alterações de sentido, assinale a alternativa em que a nova redação está 
INCORRETA quanto à concordância. 
 
A)  “[...] a culpa era do imperialismo, que impunha padrões de beleza masculina humilhantes e 

ainda obrigava a gente a usar blusão James Dean no calor de Salvador.” 
“[...] a culpa era do imperialismo, que impunham padrões de beleza masculina humilhantes 
e ainda obrigavam a gente a usar blusão James Dean no calor de Salvador.” 
 

B)  “A maior parte dos revolucionários era mais para a revoltada e debatia temas palpitantes 
[...]”. 
“A maior parte dos revolucionários eram mais para revoltados e debatiam temas palpitantes 
[...]”. 
 

C)  “[...] e o fato é que o Estado, sustentado pelos impostos mais altos do mundo, continua a 
ser sugado de todas as maneiras, fraudado de todas as formas.” 
“[...] e o fato é que o Estado, sustentado pelos impostos mais altos do mundo, continuam a 
ser sugados de todas as maneiras, fraudados de todas as formas.” 
 

D)  “Tudo o que de ruim nos acontecia era culpa do imperialismo norte-americano.” 
“Tudo o que de ruim nos aconteciam era culpa do imperialismo norte-americano.” 
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Questão 6  

Assinale a alternativa que contém um comentário CORRETO sobre o trecho transcrito: 
 
A)  “Aliás, li que instalaram algumas sirenes.” 

Comentário: A forma passiva correspondente é “aliás, li que algumas sirenes seriam 
instaladas.” 
 

B)  “Há quase 200 anos, somos donos exclusivos disto aqui e nunca fizemos por onde honrar a 
imensa riqueza que herdamos [...]”. 
Comentário: a expressão “há quase 200 anos” é equivalente a “a quase 200 anos atrás” e 
o pronome “disto” pode ser substituído por “disso”. 
 

C)  “[...] o brasileiro não obedece à lei, o brasileiro é malandro, o brasileiro não tem educação, o 
brasileiro isso e aquilo.” 
Comentário: a eliminação da crase depois do verbo “obedecer” não afeta o sentido nem a 
correção gramatical da frase. 
 

D)  “Somos nós os responsáveis pelo que está aí, nada disso se fez, ou se faz, por geração 
espontânea, fomos nós.” 
Comentário: o pronome “nós”, sujeito sintático de “somos” pode ser suprimido sem prejuízo 
para a frase; a expressão “nada disso se fez, ou se faz” pode ser substituída por “foi ou é 
feito”, com as adaptações no restante do período. 

 
 
Questão 7 

“Roubam parlamentares, roubam administradores, roubam funcionários, roubam todos.” 
 
Assinale a alternativa que contém uma redação gramaticalmente correta e que preserva o 
sentido básico do período acima. 
 
A) Os parlamentares, os administradores, os funcionários, todos são roubados. 

B) Parlamentares, administradores, funcionários: todos roubam. 

C) Rouba-se dos parlamentares, dos administradores, dos funcionários, de todos. 

D) Roubam-se parlamentares, administradores, funcionários: todos. 
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Questão 8  

 “Agora a gente matuta, matuta, e chega à desagradável conclusão de que sempre quisemos 
botar a culpa do nosso atraso [...] em alguém diferente de nós.” 
 
Desconsideradas as alterações de sentido, assinale a alternativa em que, na nova redação do 
trecho destacado, deve-se manter a utilização do acento grave indicativo de crase. 
 
A) a esta desagradável conclusão: sempre quisemos botar a culpa do nosso atraso [...] em 

alguém diferente de nós. 

B) a conclusões como esta: sempre quisemos botar a culpa do nosso atraso [...] em alguém 
diferente de nós. 

C) a um tipo desagradável de conclusão, segundo o qual sempre quisemos botar a culpa do 
nosso atraso [...] em alguém diferente de nós. 

D) a conclusão nada agradável de que sempre quisemos botar a culpa do nosso atraso [...] em 
alguém diferente de nós. 

 
 
Questão 9 

“Não lembro um só dia, nos anos recentes, em que uma grande tramoia [...] não seja matéria 
dos noticiários.”  
 
Desconsideradas as alterações de sentido, assinale a alternativa que contém uma sentença que 
NÃO pode substituir o trecho destacado, por se incorrer em erro de regência. 
 
A) que tenha transcorrido sem alguma denúncia de corrupção. 

B) em que não tenha havido alguma denúncia de corrupção. 

C) aonde estivéssemos livres de notícias sobre corrupção. 

D) de que não quisesse me esquecer logo, por causa das notícias sobre corrupção. 

 
 
Questão 10 

Assinale a alternativa que contém um comentário IMPROCEDENTE em relação ao trecho 
transcrito. 
 
A)  “Para vencer esse poderoso inimigo, mobilizaríamos [...] já assinalava o bom juízo dos 

antigos [...].” 
Comentário: o acento gráfico dos vocábulos destacados se justifica por diferentes regras 
de acentuação. 
 

B)  “Não lembro um só dia, nos anos recentes [...]”. 
Comentário: a redação do período poderia começar com “Não me lembro de um só dia, 
nos anos recentes [...]. 
 

C)  “Tudo o que de ruim nos acontecia era culpa do imperialismo norte-americano.” 
Comentário: caberia, facultativamente, uma vírgula entre as formas verbais “era” e 
acontecia”. 
 

D)  “Para vencer esse poderoso inimigo, mobilizaríamos as massas e faríamos a Revolução.” 
Comentário: o verbo no futuro do pretérito dá a ideia de ação planejada ou imaginada, que 
não aconteceu de fato. 
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Conhecimentos Gerais 
 
Questão 11 

A eleição do Papa Francisco surpreendeu a comunidade católica e a sociedade em geral, 
especialmente por dois aspectos, que são 
 
A) trata-se do mais idoso Papa já eleito e do primeiro não italiano em mais de 500 anos. 

B) trata-se do primeiro Papa nascido em continente americano e único jesuíta. 

C) trata-se de um religioso com posição e militância política de esquerda e de convicções morais 
não conservadoras. 

D) trata-se do primeiro Papa não europeu e do único escolhido sem possuir o título de cardeal. 
 
 

Questão 12 

No Brasil, busca-se mudar as regras de distribuição de royalties de exploração do petróleo, de 
modo a beneficiar também os Estados e municípios não produtores.  
 
Colocam-se contra a mudança nessa política, principalmente, os seguintes Estados: 
 
A) Bahia, Minas Gerais e Amazonas. 

B) Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

C) Rio de Janeiro, Mato Grosso e Minas Gerais. 

D) Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. 

 
 
Questão 13 

Por sua gravidade, a prática de racismo é constitucionalmente prevista como crime no Brasil.  
 
É INCORRETO afirmar que se trata de crime 
 
A) sujeito à pena de reclusão. 

B) sujeito à pena de caráter perpétuo. 

C) imprescritível. 

D) inafiançável. 
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Questão 14 

Consoante à previsão constitucional sobre o direito fundamental à inviolabilidade de domicílio, o 
ingresso no domicílio sem o consentimento do morador NÃO pode se dar na seguinte hipótese:  
 
A) Por determinação judicial, durante o dia. 

B) Em caso de flagrante delito ou desastre. 

C) Por determinação de autoridade policial, exclusivamente para fins de investigação criminal. 

D) Para prestar socorro. 

 

Questão 15 

No conceito de direitos fundamentais, encontram-se duas ideias centrais, que são 
 
A) a governabilidade e a sociedade. 

B) o regime republicano de governo e a garantia de condições mínimas de sobrevivência. 

C) o reconhecimento da liberdade física e a prevalência da soberania estatal. 

D) a dignidade humana e a proteção contra o arbítrio do poder do Estado. 
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Saúde Pública 
 
Questão 16 

Entre os princípios e as diretrizes do SUS, destacam-se  

A) a integralidade e a centralização. 

B) a centralização e a universalidade. 

C) a complexidade e a igualdade. 

D) a descentralização e a integralidade. 

 
Questão 17 

Sobre as atribuições do Sistema Único de Saúde analise as assertivas e assinale com V as 
assertivas verdadeiras e com F as assertivas falsas. 
 
(    ) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e 

participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados 
e outros insumos. 

(    ) Executar as ações de vigilância sanitária de bens de consumo e prestação de serviços 
relacionados com a saúde, vigilância epidemiológica, bem como as de saúde do 
trabalhador. 

(    ) Ordenar a formação de recursos humanos em todas as áreas da educação. 

(    ) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) V F V F. 

B) F V F V. 

C) V V F V.  

D) V V V V. 

 

Questão 18 

De acordo com a descentralização da gestão, a direção do Sistema Único de Saúde é única e 
cada esfera de governo é exercida pelos seguintes órgãos, EXCETO:  
 
A) Gestores no âmbito dos hospitais e unidades básicas.  

B) Pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente no âmbito dos municípios.  

C) Pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente no âmbito dos Estados e do 
Distrito Federal.  

D) Pelo Ministério da Saúde no âmbito da União.  
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Questão 19 

De acordo com o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei no 8.080, de 
19 de setembro de 1990, a Região de Saúde é definida como um espaço geográfico contínuo 
constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, 
com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de 
saúde.  
 
Quais ações e serviços mínimos devem existir para que uma região seja instituída? 
 
A) Atenção primária; atenção psicossocial; urgência e emergência; atenção ambulatorial 

especializada e hospitalar; e vigilância em saúde. 

B) Atenção primária; urgência e emergência; atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e 
vigilância em saúde. 

C) Atenção primária; urgência e emergência; e atenção ambulatorial especializada e hospitalar. 

D) Atenção primária; atenção psicossocial; urgência e emergência; e atenção ambulatorial 
especializada e hospitalar. 

 
 
Questão 20 

O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde inicia-se pelas Portas de 
Entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a 
complexidade do serviço.  
 
Sobre as Portas de Entrada do SUS, é INCORRETO afirmar que 
 
A) são consideradas como portas de entrada as ações e os serviços de saúde nas Redes de 

Atenção à Saúde: atenção primária; atenção de urgência e emergência; atenção psicossocial; 
especiais de acesso aberto. 

B) mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os 
entes federativos poderão criar novas Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde, 
considerando as características da Região de Saúde. 

C) os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior 
complexidade e densidade tecnológica. 

D) o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção 
primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no 
critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção 
especial, conforme legislação vigente. 

 
 




http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109386/lei-8080-90
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Questão 21 

Observadas as disposições do Artigo 200 da Constituição Federal, do Artigo 6º da Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, e do Artigo 2o da Lei Complementar n 141, de 13 de janeiro de 2012, 
para efeito da apuração da aplicação dos recursos mínimos estabelecidos em lei, são 
consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde, EXCETO:  
 
A) Vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária.  

B) Obras de infraestrutura realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede de saúde. 

C) Atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo 
assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais. 

D) Capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde. 
 
 

Questão 22 

A portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, divulga o Pacto pela Saúde 2006. São 
características do Pacto pela Saúde, EXCETO: 
 
A) Deverá ser anualmente revisado, com base nos princípios constitucionais do Sistema Único 

de Saúde, com ênfase nas necessidades de saúde da população e implicará no exercício 
simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas. 

B) É composto por três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de 
Gestão do SUS. 

C) O Pacto em Defesa do Sistema Único de Saúde, como componente do Pacto pela Saúde, 
envolve ações concretas e articuladas pelas três instâncias federativas a fim de reforçar o 
Sistema Único de Saúde como política de Estado, mais do que política de governos; e de 
defender, vigorosamente, os princípios basilares dessa política pública, inscritos na 
Constituição Federal. 

D) A concretização do Pacto em Defesa do Sistema Único de Saúde, como componente do 
Pacto pela Saúde, passa por um movimento de repolitização da saúde, com uma clara 
estratégia de mobilização social envolvendo o conjunto da sociedade brasileira, extrapolando 
os limites do setor vinculada ao processo de instituição da saúde como direito de cidadania, 
tendo o financiamento privado da saúde como um dos pontos centrais. 
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Questão 23 

A implantação do Pacto pela Saúde em 2006 possibilitou a efetivação da descentralização das 
ações e dos serviços de assistência à saúde, e redefiniu responsabilidades coletivas por 
resultados sanitários em função das necessidades da saúde da população na busca da equidade 
social.  
 
Considerando-se o Pacto pela Saúde e a Lei Orgânica da Saúde, são responsabilidades gerais da 
gestão municipal do Sistema Único de Saúde, EXCETO: 
 
A) Participar da gerência compartilhada com o Estado e União, de toda a rede pública de 

serviços de atenção básica. 

B) Promover a equidade na atenção à saúde, considerando as diferenças individuais e de 
grupos populacionais, por meio da adequação da oferta às necessidades como princípio de 
justiça social. 

C) Participar do financiamento tripartite do Sistema Único de Saúde. 

D) Assumir a gestão e executar as ações de atenção básica, incluindo as ações de promoção e 
proteção, no seu território. 

 
 
 
Questão 24 

As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e 
pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde. A 
atuação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite tem por objetivo, EXCETO: 
 
A) Decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada 

do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, 
aprovados pelos conselhos de saúde. 

B) Definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das 
redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional 
e à integração das ações e serviços dos entes federados. 

C) Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, 
referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e 
serviços de saúde entre os entes federados. 

D) Administrar os recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde. 
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Questão 25 

A 8ª Conferência Nacional de Saúde, ocorrida entre 17 e 21 de março de 1986, em Brasília, foi um 
marco da Reforma Sanitária Brasileira. Nessa Conferência, detectou-se a necessidade de uma 
reformulação mais profunda, com a ampliação do conceito de saúde e sua correspondente ação 
institucional.  
 
Sobre essa reforma sanitária, é CORRETO afirmar que  
 
A) durante esta Conferência em um novo arcabouço institucional, com ações da saúde e da 

Previdência Social integradas administrativa e financeiramente. 

B) a Assembleia Nacional Constituinte aprovou as propostas da Reforma Sanitária, que incluíam 
a criação do Sistema Único de Saúde, reconhecendo a saúde como um direito a ser 
assegurado pelo Estado e pautado pelos princípios de universalidade, equidade, integralidade 
e organizado de maneira descentralizada, hierarquizada e com participação da população. 

C) o processo de reforma sanitária foi uma ação com baixa participação popular, centrada nos 
objetivos do capitalismo neoliberal. 

D) foi um movimento que pretendia criar as bases conceituais de um sistema de saúde privado, 
baseado no modelo de saúde norte-americano. Entretanto, iniciaram manifestações populares 
para impedir a formação desse sistema de saúde, com base na universalidade do acesso. 

 
   

Questão 26 

Sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, descrita, é 
INCORRETO afirmar que 
 
A) se dá por meio da Conferência de Saúde e pelo Conselho de Saúde. 

B) participam os seguintes segmentos da sociedade: usuários dos serviços de saúde, 
prestadores de serviços, profissionais de saúde e representantes do governo. 

C) a participação comunitária em saúde é um canal importante de relação entre o Estado, os 
trabalhadores e a sociedade na definição e no alcance de objetivos setoriais de saúde, ao 
mesmo tempo orientada para a modificação favorável dos determinantes sociais de saúde 
tendo em vista a conquista de maior autonomia da comunidade em relação a tais 
determinantes ou aos próprios serviços de saúde e ao desenvolvimento da sociedade. 

D) constitui-se em um conjunto de atividades políticas, com caráter consultivo, sem efeito 
deliberativo. 
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Questão 27 

O Cartão Nacional de Saúde é um instrumento que possibilita a vinculação dos procedimentos 
executados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) ao usuário, ao profissional que os 
realizou e também à unidade de saúde onde foram realizados. Para tanto, é necessária a 
construção de cadastros de usuários, de profissionais de saúde e de unidades de saúde. A partir 
desses cadastros, os usuários do SUS e os profissionais de saúde recebem um número nacional 
de identificação (Portal do Ministério da Saúde, 2013).  
 
Sobre os sistemas de informações em saúde, é INCORRETO afirmar que 
 
A) a sociedade brasileira tem o direito de acessar as informações em saúde e participar das 

definições sobre o seu direcionamento. Esse sentido público precisa conviver com a 
necessidade de os dados individuais recolhidos serem estritamente confidenciais e estarem 
submetidos aos princípios da política de privacidade, do controle de acesso e da segurança. 

B) os Registros Eletrônicos em Saúde tem como único objetivo o combate a fraudes e 
corrupção. 

C) os Registros Eletrônicos em Saúde associados a usuários, em suas diversas formas (cartões 
magnéticos, cartões inteligentes com chip, códigos de barra, etc.), têm sido utilizados como 
forma de aumentar a cobertura e agilizar o fluxo de pacientes dentro dos sistemas de saúde, 
podendo evitar duplicações de cobertura e fraudes associadas ao pagamento de serviços não 
prestados e materiais e medicamentos não utilizados pelos pacientes.  

D) constituindo-se em uma ferramenta que tem um papel mais voltado a aumentar “o acesso, a 
transparência e o controle dos recursos nos serviços de saúde” do que “melhorar a qualidade 
direta da prestação dos serviços”. 

 
 
Questão 28 

Por humanização entende-se ser a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de 
produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores.  
 
Analise as assertivas relacionadas à humanização, assinalando com V as assertivas verdadeiras 
e F as assertivas falsas. 
 
(     ) Busca traduzir os princípios do Sistema Único de Saúde em modos de operar dos 

diferentes equipamentos e sujeitos da rede de saúde. 

(     ) Busca construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção de 
saúde e produção de sujeitos. 

(     ) Busca contagiar-se por atitudes e ações humanizadoras toda a rede do SUS, incluindo 
gestores, trabalhadores da saúde e usuários. 

(     ) Busca empoderar os servidores, para desenvolvimento de ações e serviços em saúde de 
forma equitativa. 

 
A sequência CORRETA é: 
 
A) V F V F. 

B) V V F F 

C) V V V F. 

D) V V V V. 
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Questão 29 

Um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema remete ao 
conceito de 
 
A) equidade. 

B) universalidade. 

C) integralidade. 

D) igualdade. 

 
 
Questão 30 

A Política Nacional de Humanização define parâmetros para acompanhamento de sua 
implementação na urgência e emergência, nos pronto-socorros, nos pronto-atendimentos, na 
assistência pré-hospitalar e em outros serviços.  
 
Quanto a essa política, é INCORRETO afirmar que  
 
A) a demanda deve ser acolhida através de critérios de avaliação de risco, garantido o acesso 

referenciado aos demais níveis de assistência. 

B) deve-se garantir a referência e contrarreferência, resolução da urgência e emergência, prover 
o acesso à estrutura hospitalar e à transferência segura conforme a necessidade dos 
usuários. 

C) define protocolos clínicos, garantindo a eliminação de intervenções desnecessárias e 
respeitando a individualidade do sujeito. 

D) incentiva as práticas promocionais da saúde. 
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Conhecimentos Específicos 
 
Questão 31 

Considerando-se o regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle 
especial, aprovado pela Portaria nº. 344/98, é INCORRETO afirmar que 
 
A) as notificações de receitas "A" de medicamentos à base das substâncias constantes da lista 

"A3" (psicotrópicas) deverão ser remetidas à autoridade sanitária municipal até o dia 15 do 
mês subsequente. 

B) as notificações de receita "A" poderão conter, no máximo, três unidades do medicamento em 
forma farmacêutica de uso parenteral. 

C) na maleta de emergência utilizada para os serviços médicos e/ou ambulatoriais conterão até 
três ampolas de medicamentos entorpecentes.  

D) na maleta de emergência utilizada para os serviços médicos e/ou ambulatoriais conterão até 
cinco ampolas de medicamentos psicotrópicos. 

 
 
Questão 32 

Segundo a Resolução-RDC nº 35, de 16 de agosto de 2010 da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, um desinfetante de nível intermediário deve apresentar atividade antimicrobiana contra 
os seguintes microrganismos-teste, EXCETO: 
 
A) Mycobacterium massiliense. 

B) Mycobacterium smegmatis. 

C) Pseudomona aeruginosa. 

D) Salmonella choleraesuis. 

 
 
Questão 33 

A clorexidina é uma biguanida catiônica que causa rompimento da parede celular e precipitação 
das proteínas dos microrganismos. 
 
Considerando-se, a ação antisséptica da clorexidina, é CORRETO afirmar que apresenta  
 
A) alta atividade esporicida. 

B) alta atividade contra micobactéria.  

C) baixa ação residual. 

D) baixa atividade contra bactérias gram-negativas. 

 






                                           18 

 

Questão 34 

Considerando-se a legislação profissional concernente à atuação do farmacêutico em atendimento 
pré-hospitalar para as urgências/emergências, é INCORRETO afirmar que  
 
A) é atribuição do farmacêutico adquirir, armazenar, dispensar e adotar procedimentos de 

validação da qualidade dos medicamentos e correlatos destinados ao atendimento das 
urgências/emergências. 

B) é atribuição do farmacêutico normatizar e/ou supervisionar os procedimentos de desinfecção 
dos materiais e equipamentos das ambulâncias. 

C) quando o serviço de atendimento às urgências/emergências, em nível pré-hospitalar, estiver 
vinculado a uma unidade hospitalar, o farmacêutico responsável pela farmácia privativa do 
hospital não poderá responder tecnicamente por tal serviço. 

D) quando o serviço de atendimento às urgências/emergências em nível pré-hospitalar, estiver 
vinculado a uma empresa terceirizada, deverá contar obrigatoriamente com assistência 
técnica farmacêutica própria. 

 
 
Questão 35 

Na ambulância de suporte avançado está disponível equipo para medicamento fotossensível. 
 
Assinale a alternativa que apresenta um medicamento que requer equipo fotossensível para ser 
administrado. 
 
A) Alteplase. 

B) Nitroprussiato de Sódio. 

C) Ringer. 

D) Ringer com Lactato. 

 
 
Questão 36 

O fármaco adequado para emprego na emergência neurológica “Estado de Mal Epiléptico” é  
 
A) carbamazepina. 

B) diazepam. 

C) oxcarbazepina. 

D) vigabatrina. 
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Questão 37 

Nos veículos terrestres, aquáticos e nas aeronaves ou naves de transporte médico, classificados 
como D, E ou F pelo sistema de atenção à urgência e emergência é obrigatória a presença de 
determinados medicamentos. 
 
Assinale a alternativa que apresenta medicamento cuja presença NÃO é obrigatória em veículos 
categoria D, E ou F de serviços de urgência e emergência. 
 
A) Adenosina, deslanosideo, metaraminol, petidina. 

B) Adrenalina, dobutamina, lanatosideo C, meperidina 

C) Amiodarona, fenitoína, fentanil, suxametônio. 

D) Aminofilina, glicose isotônica, n-butilbrometo de escopolamina, ringer lactato. 

 
 
Questão 38 

Considerando-se a organização e as diretrizes da rede de atenção à urgência e emergência do 
Sistema Único de Saúde, é INCORRETO afirmar que  
 
A) a rede de atenção às urgências prioriza as linhas de cuidados cardiovascular, cerebrovascular 

e traumatológica. 

B) a organização da rede de atenção às urgências tem a finalidade de articular e integrar todos 
os equipamentos de saúde, objetivando ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral 
aos usuários em situação de urgência e emergência nos serviços de saúde. 

C) entre os componentes da rede de atenção às urgências, constam: serviço de atendimento 
móvel de urgência, força nacional de saúde do SUS; conjunto de serviços de urgência 24 
horas e atenção psiquiátrica. 

D) o acolhimento com classificação do risco, a qualidade e a resolutividade na atenção 
constituem a base do processo e dos fluxos assistenciais de toda rede de atenção às 
urgências. 
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Questão 39 

O coordenador médico do SAMU Sudoeste solicitou a um farmacêutico que organizasse o 
processo de padronização de tenecteplase para incorporação na relação de medicamentos das 
ambulâncias de suporte avançado. A solicitação de padronização deve ser encaminhada à 
Coordenação Regional da Rede de Atenção à Urgência. 
 
O farmacêutico anexou ao processo os seguintes documentos: 
 

I.  Metanálise dos estudos que avaliaram a eficácia da tenecteplase nos últimos 15 anos. 

II.  Um estudo descritivo da utilização de tenecteplase em serviços da rede de atenção à 
urgência do Brasil, Argentina, Canadá e Espanha, sendo que os serviços nacionais 

incluídos no estudo eram das cidades de São Paulo e Florianópolis. 

III.  Um estudo caso-controle realizado pela unidade de farmacoepidemiologia de um instituto 
de farmacologia clínica, que mostra um odds ratio para hemorragia cerebral induzida por 
tenecteplase de 1,4 (intervalo de confiança de 0,9 – 1,7). 

IV.  Um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, duplo mascaramento, evidenciando a eficácia 
superior ao medicamento já empregado na rede de atenção à urgência. 

 
Considerando-se que a seleção de medicamentos deve ser baseada em estudos com níveis 
elevados de evidência científica, a alternativa em que constam os estudos que preenchem esse 
critério são  
 
A) I e II, apenas. 

B) I e IV, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) II e IV, apenas. 

 
 
Questão 40 

Em serviços de saúde, é empregado o método da curva ABC para otimizar a gestão de 
medicamentos, sendo INCORRETO afirmar que 
 
A) a relevância administrativa dos medicamentos classe A está  proporcionalmente ligada ao alto 

investimento representado pelos  mesmos. 

B) as compras menores e mais frequentes, com o objetivo de reduzir os investimentos de capital 
de giro, são recomendados para medicamentos da classe C. 

C) o estoque mínimo dos medicamentos devem ser  mantidos na seguinte proporção: classe C > 
B> A. 

D) os medicamentos da classe B têm frequência de aquisição intermediária. 
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Questão 41 

Em relação a epinefrina, é CORRETO afirmar que  
 
A) apresenta atividade agonista alfa 1 responsável pela vasodilatação. 

B) apresenta atividade agonista beta 2 responsável pela vasoconstrição.  

C) em doses altas, há preponderância de efeitos alfa e aumento do retorno venoso. 

D) em doses baixas, predominam efeitos beta e aumento da resistência  vascular periférica.  

 
 
Questão 42 

Para aumentar a contratilidade cardíaca com pouco efeito sobre resistência vascular periférica em 
pacientes com insuficiência cardíaca grave, é prescrito, por via endovenosa, o seguinte 
medicamento: 
 
A) Anrinona.  

B) Dobutamina. 

C) Dopamina. 

D) Milrinona. 

 
 
Questão 43 

São coloides empregados no tratamento do choque, EXCETO: 
 
A) Dextrano.  

B) Hidroxietilamido. 

C) Poligelina. 

D) Solução de Ringer.  

 
 
 
Questão 44 

O bicarbonato de sódio 8,4% por via endovenosa para alcalinização da urinária é primeira linha de 
tratamento de pacientes com intoxicações graves pelos seguintes fármacos, EXCETO: 
 
A) Ácido Acetilsalicílico. 

B) Amitriptilina. 

C) Clorpropramida. 

D) Fenobarbital. 
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Questão 45 

O antiarrítmico adequado para emprego por via parenteral endovenosa na ressuscitação 
cardiopulmonar é  
 
A) adenosina. 

B) diltiazem. 

C) lidocaína. 

D) verapamil. 

 
 
Questão 46 

Em paciente com acidente vascular cerebral isquêmico com evolução há duas horas, é indicado 
o seguinte fibrinolítico 
 
A) abciximabe. 

B) alteplase. 

C) estreptoquinase. 

D) tirofibana. 

 
Questão 47 

Analise as assertivas sobre estabilidade de medicamentos e assinale V diante das assertivas 
verdadeiras e F diante das assertivas falsas. 
 
(     ) A elevação de cada 10º C na temperatura aumenta a degradação dos medicamentos de 

duas a cinco vezes. 

(     ) A luz ultravioleta é mais deletéria para a estabilidade dos medicamentos que a luz 
fluorescente. 

(     ) As altas temperaturas comprometem mais a estabilidade que as baixas temperaturas dos 
medicamentos porque podem causar a evaporação de cossolventes. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) F F V. 

B) V V F. 

C) V F F. 

D) V V V. 
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Questão 48 

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando corretamente os fármacos com a 
sua indicação na prática clínica. 
 
COLUNA I        COLUNA II 
 
1. Clonidina. 

2. Hidralazina. 

3. Furosemida. 

4. Nitroprussiato de sódio. 

(     ) Edema agudo de pulmão. 

(     ) Encefalopatia hipertensiva. 

(     ) Pré-eclâmpsia. 

(     ) Urgência hipertensiva. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
A) 1 3 4 2. 

B) 2 1 3 4. 

C) 3 4 2 1. 

D) 4 2 1 3. 

 
 
Questão 49 

Analise as assertivas sobre medicamentos parenterais e assinale com V diante das assertivas 
verdadeiras e F diante das assertivas falsas.  
 
(     ) Soluções injetáveis de Diazepam e Fenitoína, devido à presença nas formulações de 

Etanol ou Propilenoglicol ou Polietilenoglicol, são frequentemente envolvidas em 
precipitação, inclusive com diluentes comumente utilizados na prática clínica. 

(     ) Soluções injetáveis de Amiodarona em infusão prolongada sofrem absorção no PVC. 

(     ) Soluções injetáveis de Ringer Lactato apresentam osmolaridade de 280 mOsmol/kg e são 
classificadas como hipotônicas. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) F F V. 

B) V V F. 

C) V F F. 

D) V V V 

 
Questão 50 

Em relação ao Suxametônio, é INCORRETO afirmar que ele apresenta  
 
A) eliminação de Hoffmann. 

B) indicação de intubação endotraqueal.  

C) início de ação rápida e duração do efeito rápido.  

D) metabolismo pela colinesterase plasmática. 
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FOLHA DE RESPOSTAS 
(RASCUNHO) 

 

 

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE 
RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 
DADAS NA CAPA DA PROVA. 

 
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 
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