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Nome: ________________________________________________ RG: _____________________ 

Data: _____/_____/_______ Assinatura: ____________________________________________ 

CARGO: FARMACÊUTICO 
PROVA “1” 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 
1. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

a) Caderno com o enunciado das 40 questões objetivas, sem repetição; 

b) 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas da prova; 

c) 1 CARTÃO RASCUNHO destinados às respostas das questões objetiva da prova para o candidato. 

2. Verifique se este material está em ordem e coloque o seu nome neste caderno e assine-os. Caso contrário 
notifique IMEDIATAMENTE o fiscal. 

3. Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, a caneta esfero-
gráfica de tinta na cor preta ou azul, devendo, também, assinalar no espaço próprio, o gabarito correspondente 
à sua prova. 

4. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com o pre-
enchimento completo do retângulo com caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul. 

5. Tenha muito cuidado com os CARTÕES-RESPOSTA, pois ele não será substituído. 

6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), 
(C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: 
a marcação em mais de uma alternativa anula a questão. MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRE-
TA. 

7. Você poderá levar embora apenas o CARTAO RASCUNHO. 

8. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público/Processo Seletivo o candidato que: 

a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rá-
dios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de qualquer espécie; 

b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o 
CARTÕES-RESPOSTA. 

9. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA. 

10. Quando terminar, entregue ao fiscal O CADERNO DE QUESTÕES E OS CARTÕES-RESPOSTA. O candidato 
somente poderá retirar-se da sala após haver transcorrido, no mínimo, 1 (uma) hora do início da prova, levan-
do consigo, somente, o CARTÃO RASCUNHO. 

11. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 3 (três) horas. 

12. Não esqueça de assinar o Cartão Resposta. 
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LINGUA PORTUGUESA 
01 - Identifique a alternativa que torna correta 
a regência nominal nas seguintes frases: 
I – São poucos os cargos ____ os quais os jo-
vens são aptos. 
II – Alguns acontecimentos ____ que estive 
alheio eram bastante relevantes. 
III – As pessoas ____ quem ele tem desprezo 
realmente prejudicaram-lhe a carreira profis-
sional. 
A) para – a – por 
B) para – de – por 
C) para – a – em 
D) a – a – com 
E) a – de – com 
 
02 - Aponte a alternativa que justifica correta-
mente o emprego das vírgulas na seguinte fra-
se: 
Os advogados, com muito cuidado, analisaram 
o documento. 
A) Isolar adjunto adverbial deslocado. 
B) Isolar o vocativo. 
C) Isolar determinadas expressões explicati-
vas. 
D) Isolar o aposto. 
E) Separar o núcleo do adjunto adverbial de 
lugar. 
 
03 - Identifique a figura de linguagem apresen-
tada no seguinte trecho: 
“As máquinas são adoradas porque são belas, 
e apreciadas porque conferem poder; são odi-
adas porque são feias, e detestadas por impo-
rem a escravidão.” 
A) hipérbole 
B) ironia 
C) personificação 
D) antítese 
E) onomatopeia 
 
04 - “Há muitos trabalhadores informais nas 
praias do Rio.”É possível substituir o verbo as-
sinalado no fragmento pela seguinte estrutura 
sem que haja qualquer inadequação sintático-
semântica: 
A) Existe muitos trabalhadores informais nas 
praias do Rio. 
B) Haviam muitos trabalhadores informais nas 
praias do Rio. 
C) Existem muitos trabalhadores informais nas 
praias do Rio. 
D) Haveriam muitos trabalhadores informais 
nas praias do Rio. 

E) Existia muitos trabalhadores informais nas 
praias do Rio. 
 
05 -Assinale a alternativa que apresenta a con-
cordância verbal ou nominal de acordo com as 
normas gramaticais. 
A) Parece que existe, por todos os lados, mo-
vimentos que busca a felicidade como direito 
do ser humano. 
B) Algumas inserções conscientes na natureza, 
das quais as muralhas de concreto isolam as 
pessoas, ajudam. 
C) Quanto mais inteligentes são os homens, 
mais possibilidade de ser infeliz tem. 
D) A histeria coletiva solapa grandes fortunas 
ou devoram as economias de pessoas que a 
juntou com sacrifício. 
E) Se as pessoas querem todas as cores, todas 
as marcas, todos os carros, tudo que vê pela 
vida, prepara a frustração. 
 
06 -A reescrita do texto teve o sentido original 
modificado em 
A) “Aqui entre nós, vejo uma reportagem sobre 
a gastança de nossas crianças e jovens.” / Ve-
jo, aqui entre nós, uma reportagem sobre a 
gastança de nossas crianças e jovens. 
B) “Gostei do tênis azul, do amarelo e do rosa, 
diz uma menininha encantadora.” / Uma meni-
ninha encantadora diz:Gostei do tênis azul, do 
amarelo e do rosa. 
C) “Uma boa rima para felicidade pode ser 
simplicidade.” / Simplicidade pode ser uma boa 
rima para felicidade. 
D) “Posso ter montanhas de dinheiro, mas vi-
ver ansioso, solitário.” / Posso ter montanhas 
de dinheiro, no entanto viver ansioso, solitário. 
E) “Decido escrever sobre esse tema tão gasto, 
tão vago, quase sem sentido, porque leio sobre 
felicidade.” / Porque leio sobre felicidade, deci-
do escrever sobre esse tema tão gasto, tão 
vago, quase sem sentido. 
 
07 -Assinale a opção que permite reescrever as 
orações abaixo, substituindo, em sequência, as 
lacunas pelas formas verbais que tornam cor-
reta a concordância, de acordo com a língua 
padrão: 
I. _____________ às pressas da sala os pri-
meiros candidatos. 
II. _____________ na praia deserta a primeira 
menina da região. 
III. Não se ___________ nos planos. 
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IV. Os Estados Unidos não 
______________________ o acordo comerci-
al. 
V. Perto de trinta candidatos 
_____________________ hoje. 
A) Saíram, sumiam, confiava, aceitara, faltara. 
B) Saía, sumia, confiavam, aceitaram, faltara. 
C) Saíram, sumia,confiava, aceitaram, falta-
ram. 
D) Saíra, sumiam, confiavam,aceitara, falta-
ram. 
E) Saíram, sumiam,confiava, aceitaram, falta-
ram. 
 
08 -Assinale a alternativa cuja regência verbal 
esteja de acordo com a norma culta. 
I. Quem assistiu a esse jogo viu que o árbitro 
foi injusto. 
II. Não assisto esse tipo de programa. 
III. O piloto precisou o local do pouso e ater-
rou. 
IV. Visei ao alvo e atirei. 
V. Se ele quer morrer, ele aspira a morte. 
A) Somente os períodos II, IV e V estão corre-
tos. 
B) Todos os períodos estão corretos. 
C) Somente o período I está correto. 
D) Somente os períodos I e III estão corretos. 
E) Somente os períodos IV e V estão corretos. 
 
09 - A palavra que semanticamente está rela-
cionada achumbo é: 
A) plúmbeo; 
B) fulvo; 
C) pluvial; 
D) cúpido; 
E) fluvial 
 
10 - Na sentença: “Grande é a fadiga, pouca é 
a alegria”tem-se um caso de: 
A) antítese; 
B) pleonasmo; 
C) metáfora; 
D) anacoluto; 
E) prosopopéia. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
11 - O poder Legislativo em âmbito nacional é 
exercido:  

A)pelo Presidente;  
B)pelo Congresso Nacional;  
C)pelos desembargadores;  
D)pelos ministérios;  
E)pelo Tribunal de Contas.  

 

12 - O prefeito é a maior autoridade do muni-
cípio, mas teoricamente esse poder que o pre-
feito exerce pertence:  
A) ao próprio prefeito;  
B) aos vereadores;  
C) aos secretários;  
D) ao povo;  
E) ao governador. 
 
13 - Sobre a educação brasileira, marque, en-
tre as alternativas abaixo, a que apresenta o 
processo de seleção unificada do Ministério da 
Educação. 
A) Enade 
B) Enem 
C) Prouni 
D) Sisu 
E) Fies 
 
14 - É sabido que o Brasil vem se tornando 
cada vez mais um país de economia forte, 
principalmente, devido ao seu PIB(Produto In-
terno Bruto) superar ao de muitos países. Nes-
te contexto, o Brasil está a frente de todos os 
países citados abaixo, EXCETO: 
A) Reino Unido 
B) Rússia 
C) Canadá 
D) Itália 
E) França 
 
15 -É sabido que no sistema governamental do 
Brasil, há quatro espécies de Administração 
Pública. Sobre esta ótica, considere os itens 
abaixo e marque a alternativa correta. 
I. Administração Pública Federal – representa-
da pela União, tem por finalidade o dever de 
administrar os interesses. 
II. Administração Pública do Distrito Federal – 
representada pelo Distrito Federal, tem por 
finalidade atender aos interesses da população 
ali residente, e de ser responsável pelo rece-
bimento de representações diplomáticas ao 
Brasil quando em visita. 
III. Administração Pública Estadual – promove 
todas as iniciativas para satisfazer os interes-
ses da população de seu limite territorial geo-
gráfico como estado – membro. 
IV. Administração Pública Municipal – zelar 
pelos interesses da população local dentro dos 
imites territoriais do município. 
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 
A) I, apenas; 
B) I e II, apenas; 
C) I, II e III, apenas; 
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D) II, III e IV, apenas; 
E) I, II, III e IV. 
 
16 -A cidade brasileira onde os fiéis religiosos 
do catolicismo costumam frequentar, para co-
memorar ritos da Padroeira do Brasil é: 
A) Juazeiro do Norte, no Ceará 
B) Belém, no Pará 
C) Brasília, no Distrito Federal 
D) Aparecida, em São Paulo 
E) Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 
 
17) Qual dos esportes abaixo não é um esporte 
olímpico? 
A) Futsal. 
B) Basquete. 
C) Handebol. 
D) Natação. 
E) Todas as modalidades são esporte olímpico. 
 
18 - A primeira presidente mulher eleita no 
Brasil foi: 
A)Luiza Alzira Soriano; 
B)Luiza Erundina; 
C)Roseana Sarney; 
D)Rosinha Garotinho; 
E)Dilma Rousseff 
 
19 - “O atleta Jonathan Henrique Silva, de 20 
anos de idade, escreveu seu nome na história 
de Varginha ao ser o primeiro varginhense a 
conquistar vaga nos Jogos Olímpicos, em com-
petição individual. A data 31 de março de 2012 
registrou o fato histórico”.Qual a modalidade 
do esportista citado no texto: 
A) Salto Triplo; 
B) Natação; 
C) Arremesso de Dardo; 
D) Salto em distância. 
E) Volei 
 
20 - As funções de ministros da União, de se-
cretários de Estado e secretários Municipais 
são cargos de confiança, respectivamente: do 
presidente da República; dos governadores dos 
Estados e dos prefeitos dos Municípios. Assina-
le a alternativa que indica o poder do qual fa-
zem parte esses cargos. 
A) legislativo. 
B) executivo. 
C) moderador. 
D) judiciário. 
E) exaltador. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21 - Fármacos que fazem parte da primeira 
fase do tratamento combinado da tuberculose, 
exceto: 
A) Isoniazida 
B) Estreptomicina 
C) Rifampicina 
D) Etambutol 
E) Piranzinamida 
 
22 - Considere a Distribuição dos Fármacos, e 
assinale a alternativa correta. 
A) Inicialmente as vísceras, a pele, os múscu-
los e o tecido adiposo recebem a maior parte 
do fármaco após absorção ou administração 
sistêmica. 
B) A fração de todo o fármaco presente no 
plasma ligado às proteínas é determinada ape-
nas pela afinidade e número dos locais de liga-
ção do fármaco. 
C) O determinante mais importante do fracio-
namento entre o sangue e os tecidos é a liga-
ção relativa do fármaco às proteínas plasmáti-
cas e macro moléculas teciduais. 
D) A albumina é o principal carreador dos fár-
macos básicos, enquanto a glico proteína ácida 
α1 liga-se aos fármacos ácidos. 
E) Em geral, a ligação tecidual dos fármacos 
ocorre com os componentes celulares como 
proteínas, fosfolipídios ou proteínas nucleares e 
geralmente é irreversível 
 
23 - A escolha da forma farmacêutica depende 
da natureza físico-química, do mecanismo de 
ação, local de ação e da dosagem do fármaco. 
Entre as alternativas abaixo, qual e INCORRE-
TA: 
A) Os comprimidos são formas sólidas de um 
pó medicamentoso, preparado por compressão, 
adicionado ou não de substâncias aglutinantes. 
Podem ter ranhura para permitirem uma divi-
são equilibrada da dose. 
B) Emulsões são formas farmacêuticas líquidas, 
de um ou mais princípios ativos, que consistem 
de um sistema de duas fases que envolvem 
pelo menos dois líquidos imiscíveis e na qual 
um líquido é disperso na forma de pequenas 
gotas (fase interna ou dispersa)através de ou-
tro líquido (fase externa ou contínua). Nor-
malmente é estabilizada através de um ou 
mais agentes emulsificantes. 
C) As cápsulas são consideradas formas farma-
cêuticas sólidas, nas quais o(s) princí-
pio(s)ativo(s) e/ou os excipientes estão conti-
dos em invólucro solúvel, duro ou mole, de 
formatos e tamanhos variados, usualmente 
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contendo uma dose única do princípio ati-
vo.Normalmente é formada de gelatina, mas 
pode também ser de amido ou de outras subs-
tâncias. 
D) Creme é uma forma farmacêutica semi sóli-
da que consiste de uma emulsão, formada por 
uma fase lipofílica e uma fase aquosa. Contém 
um ou mais princípios ativos dissolvidos ou 
dispersos em uma base apropriada e é utiliza-
do normalmente para aplicação externa na 
pele ou nas membranas mucosas. 
E) As suspensões são fármacos dissolvidos 
numa solução concentrada de sacarose ou mui-
to aromatizada, a fim de dissimular o sabor 
desagradável, especialmente indicados para 
crianças, já que possuem um sabor mais agra-
dável, de mais fácil administração e mais fácil 
o ajuste da dose. 
 
24 -A absorção e distribuição dos fármacos é 
influenciada por características físico-químicas 
e influenciadas pelo pH. Analise as alternativas 
abaixo, e assinale a INCORRETA: 
A) A maioria dos fármacos são ácidos fracos ou 
bases fracas, tanto na forma ionizada como 
não ionizada, e a constante de dissociação das 
duas formas são determinadas pela Equação 
de Handerson-Hasselbalch. 
B) A espécie ionizada apresenta uma solubili-
dade lipídica muito baixa, dificultando a difusão 
através da membrana, exceto onde exista um 
mecanismo especifico de transporte. 
C) O aumento do pH do plasma faz com que 
ácidos fracos sejam extraídos do SNC para o 
plasma. 
D) A alcalinização da urina aumenta a elimina-
ção de bases fracas e diminui de ácidos fracos. 
E) A ionização afeta não apenas a velocidade 
com a qual os fármacos atravessam as mem-
branas, mas também a distribuição de equilí-
brio das moléculas dos fármacos entre compar-
timentos aquosos, se houver uma diferença de 
pH entre eles. 
 
25 - No ciclo de Assistência Farmacêutica a 
última etapa é denominada a dispensação, que 
consiste no ato do profissional farmacêutico 
proporcionar um ou mais medicamentos a um 
paciente, em resposta à apresentação de uma 
receita elaborada por profissional autorizado. 
Sobre esta etapa assinale a alternativa incor-
reta: 
A) A comercialização e dispensação de medi-
camentos sujeitos a controle especial deve ser 
realizada exclusivamente por farmacêuticos 

sendo vedada a delegação de responsabilidade 
sobre a chave do sarmários a outros funcioná-
rios da farmácia. 
B) Durante a dispensação dos medicamentos, o 
farmacêutico deve utilizar técnicas de aborda-
gem ao paciente,acrescida de aconselhamento, 
com o objetivo de garantir a sua adesão ao 
tratamento e o uso correto do medicamento 
dispensado. 
C) Tem como objetivo proporcionar uma aten-
ção farmacêutica de qualidade e garantir o for-
necimento do medicamento correto e na quan-
tidade adequada. 
D) É permitida ao farmacêutico a substituição 
do medicamento prescrito, exclusivamente 
pelo genérico correspondente, salvo restrições 
expressas pelo prescritor. 
E) Segundo a RDC 44/2009, os estabelecimen-
tos farmacêuticos podem, além da dispensa-
ção, podem prestar serviço de atenção farma-
cêutica, sendo que a atenção farmacêutica 
domiciliar por farmácias e drogarias é estimu-
lada e permitida à todos estabelecimentos far-
macêuticos. 
 
26 - Sobre a regulamentação da dispensação 
de medicamentos nos serviços públicos e pri-
vados.Assinale a alternativa correta: 
A) Analgésicos, antipiréticos e antibióticos ad-
ministrados por via oral são considerados me-
dicamentos de venda livre, não necessitando 
de prescrição médica para a sua dispensação. 
B) Benzodiazepínicos e antibacterianos são 
medicamentos dispensados somente sob pres-
crição médica e retenção da notificação Tipo B. 
C) O uso de medicamentos contendo a subs-
tância misoprostol fica restrito a estabeleci-
mentos hospitalares. 
D) As substâncias retinóicas podem ser dispen-
sadas sem a apresentação de receita médica. 
E) Anti-inflamatórios não esteróides seletivos 
da cicloxigenase2 e antibacterianos são dispen-
sados mediante apresentação e retenção da 
prescrição. 
 
27 -Segundo a Lei n. 8.080/90, de 
19/09/1990, que dispõe sobre as condições 
para a promoção, a proteção e a recuperação 
da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes e dá outras providên-
cias, analise as afirmativas abaixo. 
I - O Sistema Único de Saúde (SUS) é constitu-
ído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, 
prestados por órgãos e instituições públicas 
federais, estaduais e municipais, da 
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tração direta e indireta e das fundações manti-
das pelo poder público. À iniciativa privada é 
vetada a participação no Sistema Único de Sa-
úde. 
II - Saúde tem como fatores determinantes e 
condicionantes, entre outros, a alimentação, a 
moradia, o saneamento básico, o meio ambien-
te, o trabalho, a renda, a educação, o trans-
porte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 
essenciais. 
III - A ordenação da formação de recursos hu-
manos na área de saúde; a execução de ações 
de vigilância sanitária, vigilância epidemiológi-
ca, saúde do trabalhador e assistência terapêu-
tica 
integral, inclusive farmacêutica, estão incluídas 
entre os campos de atuação do SUS. 
IV - Compete à Direção Nacional do SUS parti-
cipar na formulação e na implementação das 
políticas de controle das agressões ao meio 
ambiente; de saneamento básico; e relativas 
às condições e aos ambientes de trabalho. 
V - A direção do Sistema Único de Saúde-SUS 
é única, sendo exercida no âmbito da Uni-
ão,pelo Ministério da Saúde; no âmbito dos 
Estados e do Distrito Federal, pela respectiva 
secretaria de saúde ou órgão equivalente; e no 
âmbito dos Municípios, pela respectiva secreta-
ria de saúde ou órgão equivalente. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
A) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corre-
tas. 
B) Somente as afirmativas II, III, IV e V estão 
corretas. 
C) Somente as afirmativas III, IV e V estão 
corretas. 
D) Somente as afirmativas I, III e V estão cor-
retas. 
E) Somente a afirmativa V está correta 
 
28 -Considerando a Lei n. 8.080/90, indique se 
são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirma-
tivas abaixo, no que diz respeito aos objetivos 
do Sistema Único de Saúde-SUS. 
( ) A identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde. 
( ) A formulação da política de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos e outros insu-
mos de interesse para a saúde e a participação 
na sua produção. 
( ) A assistência às pessoas por intermédio de 
ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde, com a realização integrada das ações 
assistenciais e das atividades preventivas. 

( ) A participação na formulação da política e 
na execução de ações de saneamento básico. 
( ) A ordenação da formação de recursos hu-
manos na área de saúde. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequên-
cia CORRETA, de cima para baixo. 
A) V – V – V – V – V 
B) V – F – V – V – F 
C) F – V – V – F – V 
D) V – F – F – F – F 
E) F – V – F – V – V 
 
29 -A Lei n. 8.142/90, entre outros dispositi-
vos, trata da alocação dos recursos do Fundo 
Nacional de Saúde. Analise as afirmativas a-
baixo no que se refere ao modo como estes 
recursos 
devem ser destinados. 
I - Despesa de custeio e de capital do Ministé-
rio da Saúde, seus órgãos e entidades, da ad-
ministração direta e indireta. 
II - Investimentos previstos em lei orçamentá-
ria, de iniciativa do Poder Legislativo, e apro-
vados pelo Congresso nacional. 
III - Cobertura das ações e serviço de saúde a 
serem implementados pelos Municípios, Esta-
dos e Distrito Federal, sendo estes recursos 
destinados a investimentos na rede de servi-
ços, na cobertura assistencial ambulatorial e 
hospitalar e nas demais ações de saúde. 
IV - Investimentos previstos no Plano Quin-
quenal do Ministério da Saúde. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
A) Somente a afirmativa III está correta. 
B) Somente as afirmativas I e III estão corre-
tas. 
C) Somente a afirmativa I está correta. 
D) Somente as afirmativas I, II e III estão cor-
retas. 
E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
 
30 -De acordo com a lei nº 8.080 do SUS, es-
tão incluídas no seu campo de atuação a exe-
cução de várias ações, exceto: 
A) Saúde dos idosos. 
B) Saúde do trabalhador. 
C) Ação de vigilância epidemiológica. 
D) Ação de vigilância sanitária. 
E) Nenhuma das alternativas 
 
31 - Assinale a alternativa INCORRETA, com 
relação ao sistema de distribuição de medica-
mentos por dose unitária: 
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A) Garante a administração do medicamento 
na dose certa, para o paciente certo e na hora 
certa. 
B) Possibilita um maior controle sobre o esto-
que e a redução dos custos com medicamen-
tos. 
C) Ha a redução do tempo gasto pelo pessoal 
da enfermagem nas atividades com medica-
mentos. 
D) Não ha participação do farmacêutico nessa 
forma de distribuição de medicamentos. 
E) Observa-se diminuição de erros de medica-
ção. 
 
32 - De acordo com o Sistema Único de Saúde, 
sob Lei nº 8.080 de 19/09/90, assinale o artigo 
que influencia a qualidade da saúde das pesso-
as. 
( ) a. Art. 3º A saúde tem como fatores deter-
minantes e condicionantes, entre outros, a ali-
mentação, a moradia, o saneamento básico, o 
meio ambiente, o trabalho, a renda, a educa-
ção, o transporte, o lazer e o acesso aos bens 
e serviços essenciais; os níveis de saúde da 
população expressam a organização social e 
econômica do País. 
( ) b. Art. 4º O conjunto de ações e serviços de 
saúde, prestados por órgãos e instituições pú-
blicas federais, estaduais e municipais, da Ad-
ministração direta e indireta e das fundações 
mantidas pelo Poder Público, constitui o Siste-
ma Único de Saúde (SUS). 
( ) c. Art. 7º As ações e serviços públicos de 
saúde e os serviços privados contratados ou 
conveniados que integram o Sistema Único de 
Saúde (SUS). 
( ) d. Art. 20. Os serviços privados de assistên-
cia à saúde caracterizam-se pela atuação, por 
iniciativa própria, de profissionais liberais, le-
galmente habilitados, e de pessoas jurídicas de 
direito privado na promoção, proteção e recu-
peração da saúde. 
( ) e. Art. 23. É vedada a participação direta ou 
indireta de empresas ou de capitaisestrangei-
ros na assistência à saúde, salvo através de de 
organismos internacionaisvinculados à Organi-
zação das Nações Unidas. 
Das competências e das atribuições relaciona-
das ao SUS Lei nº 8.080 de 19/09/90, de acor-
docom o Art. 16.: “A direção nacional do Sis-
tema Único da Saúde (SUS) compete: 
I. formular, avaliar e apoiar políticas de ali-
mentação e nutrição. 
II. participar na formulação e na implementa-
ção das políticas. 

III. definir e coordenar os sistemas. 
Assinale a alternativa correta: 
A) Somente a alternativa III está incorreta 
B) As alternativas I e III estão corretas 
C) Somente a alternativa I está correta 
D) Alternativas II e III estão incorretas 
E) Todas as alternativas estão corretas 
 
33 - Sobre a Farmacologia, assinale a alterna-
tiva correta: 
I. Um fármaco é uma substância química que, 
quando aplicada a um sistema fisiológico, afeta 
seu funcionamento de um modo específico. 
II. Um fármaco não é uma substância química 
que, quando aplicada a um sistema fisiológico, 
afeta seu funcionamento de um modo específi-
co. 
III. o termo Receptor em farmacologia descre-
ve as moléculas protéicas cuja função é reco-
nhecer os sinais químicos endógenos e respon-
der a eles. 
Assinale a alternativa correta: 
A) Somente as alternativas I, III estão corretas 
B) Somente as alternativas II, III estão corre-
tas 
C) Somente a alternativa I está correta 
D) Somente a alternativa III está correta 
E) Todas as alternativas estão corretas 
 
34 - Uma distribuição de medicamentos deve 
garantir a sequência lógica dos requisitos indi-
cados em: 
A) Localização, rapidez, sistema de informação 
e controle e transporte. 
B) Rapidez, segurança, sistema de informação 
e controle e transporte. 
C) Rapidez, segurança, higienização e sistema 
de informação e controle. 
D) Segurança, condições ambientais, sistema 
de informação e controle e transporte. 
E) Localização, condições ambientais, sistema 
de informação e controle e transporte. 
 
35 - Em relação ao Sistema Único de Saúde – 
SUS analise as afirmativas abaixo. 
I. O SUS faz parte das ações definidas na 
Constituição como de “relevância pública”, 
sendo atribuído ao poder público a sua regula-
mentação e a fiscalização e o controle das a-
ções e dos serviços de saúde. 
II. A Lei n° 8.080/90 institui o Sistema Único 
de Saúde, constituído pelo conjunto de ações e 
serviços de saúde, prestados por órgãos e ins-
tituições públicas federais, estaduais e 
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pais, da Administração direta e indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público. 
III. O processo de descentralização em saúde 
no Brasil envolve não apenas a transferência 
de serviços, mas também de responsabilida-
des,poder e recursos da esfera federal para a 
estadual e a municipal. 
Com base na análise realizada marque: 
A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
C) se somente as afirmativas I e II estiverem 
corretas. 
D) se somente as afirmativas II e III estiverem 
corretas. 
E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
 
36 - Com relação à comercialização e dispen-
sação de produtos farmacêuticos, marque a 
alternativa CORRETA: 
A) Além de medicamentos, o comércio e dis-
pensação de determinados correlatos poderão 
ser extensivos às farmácias e drogarias em 
todo território nacional, conforme relação, re-
quisitos e condições estabelecidos em legisla-
ção sanitária específica. 
B) Os produtos de dispensação e comercializa-
ção restritos em farmácias e drogarias nos 
termos da legislação vigente devem ser organi-
zados em área de circulação comum ou em 
área de circulação restrita aos funcioná-
rios,conforme o tipo e categoria do produto. 
C) Os medicamentos deverão permanecer em 
área de circulação restrita aos funcionários, 
sendo permitida sua exposição direta ao alcan-
ce dos usuários do estabelecimento, desde que 
devidamente organizados por categoria e fora 
do alcance de crianças. 
D) É vedada a captação, bem como a interme-
diação entre empresas, de receitas contendo 
prescrições magistrais e oficiais em drogarias, 
ervanárias e postos de medicamentos, exceto 
em filiais da mesma empresa. 
E)Nenhuma das alternativas acima. 
 
37 - Com relação ao controle e gerenciamento 
da qualidade em manipulação e fabricação de 
medicamentos, marque a alternativa CORRE-
TA: 
A) O Teste de Esterilidade é requerido somente 
para as preparações ou produtos denominados 
Críticos, ou seja, preparações oftálmicas e inje-
táveis. 
B) O Teste de Dissolução é recomendado para 
avaliar a quantidade de fármaco potencialmen-
te dissolvível, a partir das diversas formas far-

macêuticas, em uma solução tamponada de 
fosfato (P.B.S). 
C) O controle de qualidade biológico compre-
ende ensaios, testes biológicos e microbiológi-
cos que, quando requeridos, devem ser reali-
zados desde a embalagem, até o produto final, 
ou seja, devem ser realizados em toda a cadeia 
de produção do medicamento. 
D) O Teste de Desintegração avalia a quanti-
dade de fármaco dissolvido, a partir de uma 
forma farmacêutica sólida, num meio específico 
e em tempo determinado. 
E)Nenhuma das alternativas acima. 
 
38 - O sistema de dispensação de medicamen-
tos por dose unitária é o mais seguro para o 
paciente, mais eficiente e econômico para o 
hospital e o método mais efetivo de utilização 
de recursos profissionais. Entre as vantagens 
sobre os outros sistemas estão: 
A) Redução na incidência de erros de adminis-
tração de medicamentos, pois cópia da prescri-
ção médica é encaminhada a farmácia com 
todos os horários de administração. 
B) Controle de estoque de medicamentos pelo 
pessoal da enfermagem, reduzindo os erros de 
medicação. 
C) O medicamento é dispensado por paciente, 
geralmente por um período de 48 horas, dimi-
nuindo perdas de medicamentos devido a do-
ses não administrados. 
D) A dispensação de parte dos medicamentos é 
feita pela farmácia por meio de solicitação por 
parte da enfermagem e outra parte através de 
prescrições médicas. 
E) A preparação da medicação pelo pessoal da 
enfermagem sem intervenção e validação do 
farmacêutico 
 
39 - Segundo a Lei Orgânica da Saúde (Lei 
8.080/90), um critério para o estabelecimento 
de valores a serem transferidos a Estados, Dis-
trito Federal e Municípios é o(a): 
A) Eficiência na arrecadação de impostos. 
B) Perfil epidemiológico da população a ser 
coberta. 
C) Participação paritária dos profissionais de 
saúde no Conselho de Saúde. 
D) Existência de hospitais na região. 
E)Nenhuma das alternativas 
 
40 - No momento da dispensação dos medica-
mentos, alguns cuidados devem ser tomados. 
Diante do exposto,marque V para as afirmati-
vas verdadeiras e F para as falsas. 






PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
PROCESSO SELETIVO Nº 02/2013 

 

9 
FARMACÊUTICO 

 

( ) No momento da dispensação dos medica-
mentos deve ser feita a inspeção visual para 
verificar, no mínimo, a identificação do medi-
camento, o prazo de validade e a integridade 
da embalagem. 
( ) Podem ser dispensados medicamentos, cu-
jas receitas estiverem ilegíveis ou que possam 
induzir a erro ou confusão, desde que o pacien-
te informe o diagnóstico clínico dado pelo mé-
dico. 
( ) Os medicamentos sujeitos à prescrição so-
mente podem ser dispensados sem a apresen-
tação da respectiva receitas e não forem cons-
tantes da Portaria 344/98 e suas atualizações. 

( ) Só poderá haver a captação de receitas 
contendo prescrições magistrais e oficinais em 
drogarias se forem filiais da mesma empresa, 
com registro na autoridade sanitária local. 
A sequência está correta em 
A) V, F, F, F  
B) F, V, V, F  
C) V, F, F, V  
D) V, V, F, V  
E) V, V, V, V 
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