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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO 

 

FARMACÊUTICO   

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA-PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme 
distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Atualidades Legislação do SUS Conhec. Específicos 

10 05 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve 
assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que 
uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) 
hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação de 
sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 

 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.esperantina2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

A má-fé e a ignorância não podem acabar com a Lei Rouanet 

Maurício Gaia 
 

Os tempos andam sombrios para a classe artística e produtores culturais. Desde o início 1 

da crise política que paralisou o país e a constatação do enorme déficit nas contas públicas fez com 2 

que muita gente começasse a rediscutir os investimentos governamentais, entre eles as leis de 3 

incentivo à cultura, mais especificamente  a Lei Rouanet. Além disso, a manifestação de apoio à 4 

presidente afastada Dilma Roussef por alguns artistas deu margem à criação de uma patrulha 5 

ideológica, onde se acusava estes artistas de receberem dinheiro, via leis de incentivo, para 6 

defender o governo. Hoje, está previsto o protocolamento de uma CPI para investigar suposto mau 7 

uso da lei pelo governo afastado. 8 

Quem diz que a leis de incentivo, especificamente a Rouanet, constituem “bolsa-artista'' 9 

ou o faz por má-fé ou por desconhecimento dos mecanismos da Lei Rouanet. Não existe “bolsa-10 

artista”. Primeiro, que o projeto cultural não recebe dinheiro diretamente por este mecanismo. A 11 

lei concede a possibilidade de captar junto a empresas e pessoas físicas dinheiro que seria destinado 12 

ao pagamento de impostos. Quem define qual projeto/artista receberá o investimento são, no caso 13 

das empresas, os responsáveis pelas áreas de marketing e comunicação corporativa das mesmas. 14 

Então, quando você vê certos perfis raivosos no twitter vociferando que artista tal recebe dinheiro 15 

do governo, saiba: quem deu o cheque foi uma empresa como Itaú, Oi, Petrobrás, Pão de Açúcar 16 

ou Natura. 17 

Cultura é tão necessária quanto educação ou saúde. Ela faz parte da identidade de um 18 

povo, liberta e empodera as pessoas. Outro ponto, o ex-MinC, depois Secretaria, agora MincC 19 

novamente (que confusão amigos, que confusão)  conta com um orçamento de 0,38% do governo 20 

federal. É ridiculamente inferior aos das pastas da Saúde ou Educação. Não é cortando festivais 21 

de música, cinema, teatro, dança, por exemplo, que teremos mais hospitais, melhores médicos ou 22 

professores. Ao contrário, professor que não lê, médico que não vai ao cinema, pedreiro que não 23 
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vai ao teatro, entre tantos exemplos, poderão até serem bons no que fazem, mas pode ter certeza, 24 

quanto mais acesso à cultura eles tiverem, melhores serão, como profissionais e cidadãos. 25 

Terceiro, voltando ao discurso dos boçais: a suposta vinculação partidária para 26 

conseguir habilitar seu projeto na Rouanet não existe. Os projetos são avaliados por um corpo 27 

técnico do ministério e, algumas destas avaliações são públicas, podendo ser acompanhadas pela 28 

internet.  29 

(...) 30 

A Lei Rouanet precisa de ajustes? Com certeza! Talvez o maior problema dela seja 31 

justamente o de delegar ao mercado quais projetos efetivamente recebem o incentivo – um projeto 32 

encabeçado por um artista de maior visibilidade  tem muito mais chances de captar dinheiro do 33 

que um projeto de dança de uma comunidade quilombola no Vale do Ribeira, por exemplo, porque 34 

a lógica do mercado é esta: encara-se este tipo de incentivo como investimento de marketing, 35 

procurando visibilidade de marca. Da mesma maneira, a seleção de projetos precisaria contemplar 36 

os que tem menor possibilidade de retorno financeiro: uma das principais críticas do ministro 37 

afastado Juca Ferreira à Lei era o fato da edição de 2011 do Rock in Rio ter obtido recursos via 38 

renúncia fiscal, claramente uma burla a sua finalidade, por exemplo. 39 

Além disto, a Rouanet não é a única lei de incentivo à cultura existente no país. Diversos 40 

estados e municípios também possuem mecanismos semelhantes. Neste momento de confusão 41 

política, a Lei Rouanet, assim como as demais leis de incentivo à cultura precisam ser preservadas 42 

e defendidas de ataques de gente que utiliza a canalhice e a desinformação para destruí-las, sabe-43 

se lá com quais objetivos. 44 

Extraído do site: http://combaterock.blogosfera.uol.com.br/2016/05/25/ 
 

 

 

 

01) Da leitura do texto, pode-se inferir: 

 

(A) A lei Rouanet cria possibilidades de 

corrupção dos recursos públicos. 

(B) As pessoas que querem o fim da lei Rouanet 

estão embasadas em dados estatísticos que 

justificam o seu fim. 

(C) A lei Rouanet foi criada para incentivar a 

cultura e o empreendedorismo industrial. 

(D) Através da lei Rouanet com o benefício no 

recolhimento do imposto a iniciativa privada 

se sentiria estimulada a patrocinar eventos 

culturais, uma vez que o patrocínio além de 

fomentar a cultura, valoriza a marca das 

empresas junto ao público. 

02) Segundo o texto 

 

(A) A aprovação de um projeto para receber 

incentivos da Lei Rouanet independe de sua 

finalidade. 

(B) O governo Federal define os projetos a serem 

beneficiados pela lei Rouanet. 

(C) A lei Rouanet tem como diretrizes a 

promoção, proteção e valorização das 

expressões culturais nacionais. 

(D) A ingerência político-partidária tem sido 

decisivo para a provação de projetos 

estimulados pela lei Rouanet.  
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03) Com relação à cultura, pode-se inferir a partir 

da leitura do texto: 

 

(A) fortalece a identidade pessoal e social do 

indivíduo,  fornecendo-lhe, através do bem 

estar mental e social, condições de bem estar 

no mundo, ou seja, de saúde, em latu sensu. 

(B) a cultura independe das ações e interrelações 

sociais. 

(C) torna o indivíduo  um cidadão mais sensível e 

consciente da importância de captar meios de 

fomentar a indústria da arte. 

(D) a indiferença atualmente por expressões 

culturais pelos brasileiros  mostra a ausência 

de sua valorização. 

 

04) Quanto aos aspectos linguísticos do texto, 

marque a alternativa correta: 

 

(A) Em, “Os tempos andam sombrios” (L.1), o 

nome é o núcleo da informação no predicado. 

(B) A expressão “à presidente afastada Dilma 

Roussef” (L.4/5) é paciente de “manifestação” 

(L.4). 

(C) A expressão “do governo” (L.16) tem função 

completiva. 

(D) Os termos “Além disso” (L.4) e “mas” (L.24) 

expressão ressalva e oposição. 

 

05) Possuem o mesmo valor morfológico que a 

expressão “pela internet” (L.28/29) as 

palavras ou expressões: 

 

(A) “à cultura” (L.25) e “no twitter” (L.15). 

(B) “Hoje” (L.7) e “ao cinema” (L.23). 

(C) “da Saúde” (L.21) e “no país” (L.40). 

(D) “maior “ (L.33) e “por exemplo” (L.39). 

 

06) A alternativa cujo termo transcrito funciona 

como agente da ação verbal é 

 

(A) "o país" (L.2). 

(B) "por um corpo técnico do ministério" 

(L.27/28). 

(C) "os investimentos governamentais" (L.3). 

(D) "este tipo de incentivo” (L.35). 

 

07) Sobre a expressão destacada, “ de gente” 

(L.43), é correto afirmar: 

 

(A) É paciente da ação nominal. 

(B) É paciente da ação verbal. 

(C) É um modificador circunstancial do verbo. 

(D) É um modificador restritivo do nome. 

 

08) A expressão “à criação de uma patrulha 

ideológica" (L.5/6)  

 

(A) completa o sentido do nome.    

(B) completa o sentido do verbo. 

(C) tem valor apositivo. 

(D) especifica o nome. 

 

09) Do ponto de vista linguístico, uma das frases 

apresenta incoerência com relação à norma 

padrão do português. Marque a alternativa 

em que isso ocorre. 

 

(A) “que seria destinado ao pagamento de 

impostos.” (L.12/13) 

(B) “qual projeto/artista receberá o 

investimento” (L.13) 

(C) “professor que não lê, médico que não vai ao 

cinema, pedreiro que não vai ao teatro, entre 

tantos exemplos, poderão até serem bons no 

que fazem” (L.23/24). 

(D) “a Lei Rouanet, assim como as demais leis de 

incentivo à cultura precisam ser preservadas 

e defendidas de ataques de gente” (L.42/43). 

 

10) A alternativa cujo termo ou expressão tem o 

mesmo valor morfossintático de “o 

protocolamento” (L.7) é: 

 

(A) “a canalhice,” (L.43). 

(B) “A lei” (L.11/12). 

(C) “Neste momento“ (L.41) 

(D) “os investimentos” (L.3). 
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11) Um consórcio internacional de cientistas 

anunciou, no último dia 11 de fevereiro, a 

primeira detecção de ___________________________, 

um fenômeno previsto pelo físico Albert 

Einstein há exatos cem anos, mas que nunca 

havia sido observado. 

 

O texto refere-se a 

 

(A) Ondas eletromagnéticas. 

(B) Ondas elétricas. 

(C) Ondas sonoras, 

(D) Ondas gravitacionais. 

 

12) Sobre os ataques de novembro de 2015 em 

Paris, assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) Pelo menos 137 pessoas morreram 

(incluindo os 7 terroristas que perpetraram 

os ataques), sendo 89 delas no teatro 

Bataclan.  

(B) Os ataques foram os mais mortais que 

ocorreram na França desde a Segunda Guerra 

Mundial.  

(C) Até a presente data, nenhum grupo terrorista 

assumiu a responsabilidade pelos ataques.  

(D) Os ataques consistiriam de fuzilamentos em 

massa, atentados suicidas, explosões e uso de 

reféns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) A NASA marcou uma coletiva de imprensa 

para a manhã de 28/09 com o intuito de 

anunciar uma "grande descoberta científica". 

Que grande descoberta foi essa? 

 

(A) Evidências de que Marte possui sais que 

aparentam estar hidratados em uma época do 

ano e desidratados em outra, o que seria uma 

evidência forte para a presença de água em 

Marte. 

(B) A descoberta de vida microbiana em Marte.  

(C) A descoberta de água líquida em Marte.   

(D) A descoberta de gelo na Lua. 

 

14) Em 22/11/2015, depois do segundo turno, a 

Argentina elegeu seu novo presidente. Quem 

foi eleito para o cargo máximo do Executivo 

do nosso vizinho? 

 

(A) Daniel Sciolli.   

(B) Maurício Macri.  

(C) Cristina Kirchner  

(D) Elisa Carrió 

 

15) _________________é o nome de uma operação 

deflagrada pela Polícia Federal do Brasil em 

26 de março de 2015, para investigar um 

esquema de corrupção no Conselho de 

Administração de Recursos Fiscais (CARF), 

órgão colegiado do Ministério da Fazenda, 

responsável por julgar os recursos 

administrativos de autuações contra 

empresas e pessoas físicas por sonegação 

fiscal e previdenciária. 

 

O texto faz referência à: 

 

(A) Operação Zelotes.  

(B) Operação Dupla Face.  

(C) Operação Lava Jato.  

(D) Operação Acrônimo. 

  

 

 

 ATUALIDADES                                                                                      QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) Baseado nos princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde (SUS) dispostos na 

Lei N° 8080/90, qualquer indivíduo que 

necessitar de atenção à saúde nos três níveis 

de assistência: primária, secundária ou 

terciária, estará resguardado, sem qualquer 

tipo de discriminação, pelo seguinte princípio 

fundamental do SUS: 

 

(A) Equidade 

(B) Universalidade 

(C) Integralidade 

(D) Hierarquização 

 

17) Trata-se de uma instância colegiada, 

deliberativa e permanente do Sistema Único 

de Saúde (SUS) em cada esfera de Governo, 

integrante da estrutura organizacional do 

Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde 

dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, com composição organização e 

competências fixadas na Lei N° 8.142/90: 

 

(A) Colegiados de Saúde 

(B) Ministério da Saúde 

(C) Conselho de Saúde 

(D) Conferência de Saúde 

 

18) A Lei N° 8.142/90 dispõe sobre a participação 

comunitária na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS), a qual deverá contar com a 

representatividade de entidades dos usuários 

em: 

 

(A) 50% 

(B) 25% 

(C) 75% 

(D) 20% 

 

 

 

 

 

 

 

19) O Sistema Único de Saúde (SUS) teve seus 
princípios estabelecidos na Lei Orgânica de 
Saúde (LOS), em 1990, com base no artigo 
198 da Constituição Federal de 1988. Há os 
princípios conhecidos como ideológicos ou 
doutrinários da universalidade, integralidade 
e equidade; e os princípios da 
descentralização, hierarquização, 
regionalização conhecidos como princípios 
organizacionais. Dentre esses, equidade pode 
ser mais bem definida como: 

 
(A) Atenção à saúde que inclui tanto os meios 

curativos quanto os preventivos; tanto os 
individuais quanto os coletivos, ou seja, as 
necessidades de saúde das pessoas ou grupos 
devem ser levadas em consideração mesmo 
que não sejam iguais às da maioria. 

(B) Atenção na qual, todos devem ter igual 
oportunidade em usar o sistema de saúde, no 
entanto, levando em consideração as 
disparidades sociais existentes no cenário 
nacional e o fato de que as necessidades de 
saúde variam, ou seja, no âmbito da saúde 
seria tratar de forma desigual às situações 
desiguais. 

(C) Atenção na qual, todos devem ter igual 
oportunidade de usar o sistema de saúde 
independente de suas condições sociais, 
econômicas, raciais, religiosas, espirituais ou 
diferenças etnicoculturais, considerando a 
igualdade como princípio fundamental. 

(D) Consiste na saúde como um direito de todos, 
sendo o Estado responsável por prover a 
atenção à saúde a qualquer cidadão, sem 
discriminação de ordem previdenciária. 

 
20) De acordo com o que dispõe a Lei N° 8.080/90 

a respeito do campo de atuação do Sistema 
Único de Saúde (SUS), estão incluídas as 
seguintes ações, exceto: 

 
(A) de vigilância sanitária, mediante a inspeção 

de alimentos bens de consumo; 
(B) de vigilância epidemiológica, com o 

monitoramento de agravos transmissíveis, 
(C) de assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica; 
(D) de assistência terapêutica singular, de apoio 

psicológico, pedagógico e social. 
 

 Legislação do SUS                                                                            QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Os mecanismos de biotransformação 

envolvem uma série de reações químicas 

dependentes das enzimas hepáticas. Um 

fármaco pode sofrer uma ou mais 

transformações até que se produza um 

derivado com real possibilidade de excreção, 

sobre esta importante etapa farmacocinética, 

marque a opção verdadeira: 

 

(A) A reabsorção é comum em toxicantes que 

sofrem reações químicas e seus produtos são 

hidrofílicos 

(B) Os toxicantes sempre sofrem as reações de 

fase I e II de biotransformação 

(C) As enzimas citosólicas (citocromo P450) 

catalisam a maioria das reações de fase I da 

biotransformação. 

(D)  As reações de fase II da biotransformação 

dependem, para sua ocorrência, de moléculas 

sintetizadas no próprio organismo.  

 

22) Diante das alternativas abaixo, marque a  

correta: 

 

(A) É possível expressar o teor de toxicidade 

crônica das substancias através da DL50 

(B) A caracterização dos efeitos tóxicos gerados 

por um certo agente químico independe da 

frequência e duração da exposição 

(C) Com base nos valores de DL50, as substancias 

que necessitam de elevadas doses para 

produzir o efeito tóxico são classificadas 

como extremamente tóxicos. 

(D) A DL50 possibilita saber se um toxicante é 

absorvido com a mesma eficiência por 

diferentes vias de administração 

 

 

 

 

 

23) Após a análise das alternativas abaixo, 

marque a alternativa verdadeira: 

 

(A) As substancias xenobióticas são, na maior 

parte, lipofílicas e esta propriedade dificulta o 

seu transporte na corrente sanguínea por 

tipoproteínas 

(B) As substancias xenobióticas lipofílicas são 

biotransformadas a metabólitos hidrofílicos 

através de duas reações que produzem 

produtos de conjugação com substratos 

endógenos, que são hidrossolúveis e 

excretados com mais facilidade 

(C) Fatores fisiológicos como o estado hormonal 

e situação nutricional não alteram as 

atividades das enzimas envolvidas na 

biotransformação das substancias 

xenobioticas. 

(D) Fatores exógenos como uso de álcool, drogas 

eo estresse nãopodem induzir ou inibir as 

atividades enzimáticas que biotransformam 

xenobióticos 

 

24) A expansão das atividades clínicas do 
farmacêutico ocorreu, em parte, como 
resposta ao fenômeno da transição 
demográfica e epidemiológica observado na 
sociedade. A crescente morbimortalidade 
relativa às doenças e agravos não 
transmissíveis e à farmacoterapia repercutiu 
nos sistemas de saúde e exigiu um novo perfil 
do farmacêutico. Ao farmacêutico clínico, não 
é permitido: 

 
(A) Realizar entrevistas clinicas ou levantamento 

do histórico farmacoterapeutico 
(B) Buscar, detectar e resolver problemas 

relacionados aos medicamentos  
(C) Atuar no cuidado direto ao paciente, 

promover o uso racional de medicamentos e 
de outras tecnologias em saúde, redefinindo 
sua prática a partir das necessidades dos 
pacientes, família, cuidadores e sociedade. 

(D) Realizar diagnóstico de enfermidades. 
 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Excre%C3%A7%C3%A3o
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25) Na realização das atividades clínicas, o 

farmacêutico deve abordar o seu “paciente” 

de maneira correta, que é caracterizada 

como: 

 

(A) O farmacêutico deve assegurar que o paciente 

tenha e entenda a informação necessária para 

utilizar o medicamento que lhe é entregue de 

maneira segura e eficaz 

(B) O aconselhamento é um processo de escuta 

ativa, individualizado e centrado no paciente. 

(C) Um bom farmacêutico é aquele que orienta 

bem, está sempre na farmácia, dá atenção, 

transmite confiança. 

(D) O farmacêutico deve atuar somente como um 

clínico, não questionando o paciente para que 

esgotem todas as suas dúvidas, pois apenas 

algumas  perguntas são importantes para o 

uso correto dos medicamentos e para a 

manutenção da saúde 

 

26) Segundo Aizenstein, 2010, os medicamentos 

têm papel relevante na prevenção, 

manutenção e recuperação da saúde e 

contribuem para a melhora da qualidade e da 

expectativa de vida da população. No entanto, 

apesar dos seus benefícios a prescrição e a 

utilização impróprias de medicamentos 

constituem uma das principais causas de 

complicações à saúde e de prejuízos 

econômicos e sociais. Sobre os problemas 

relacionados aos medicamentos(PRM), 

marque a alternativa INCORRETA: 

 

 

 

(A) Os PRMs levam a um aumento substancial na 

morbidade e mortalidade, assim como 

aumentam os custos nos cuidados da saúde, 

prejudicando tanto o indivíduo como a 

sociedade. 

(B) A prevenção de um PRM seria a condição 

ideal, para que não fosse necessária a sua 

correção.  

(C) Alguns PRMs podem ser conseqüência de 

uma reação particular e não evitável de um 

paciente, como é o caso das reações de 

hipersensibilidade causadas por agentes 

antiinflamatórios não esteroidais (AINEs), 

antibióticos, anticonvulsivantes, entre outros, 

comumente diagnosticadas como Síndrome 

de Stevens-Johnson. Nesse caso os PRMs se 

constituem nas Reações Adversas aos 

Medicamentos (RAMs). 

(D) A RAM é definida um efeito nocivo, 

indesejável e que ocorre em doses 

normalmente utilizadas em seres humanos 

para profilaxia, diagnóstico, tratamento de 

morbidades ou para a modificação de função 

fisiológica e estão presentes nos receituários 

dos pacientes. 

 

27) Aos medicamentos destinados à aplicação por 

via oral, retal, vaginal ou cutânea podem ser 

adicionadas substancias corantes e, para uso 

farmacêutico, são permitidas as seguintes 

substancias, EXCETO: 
 

(A) Caramelo 

(B) Corantes orgânicos sintéticos 

(C) Corantes inorgânicos 

(D) Corantes Naturais (origem vegetal ou animal) 
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28) Segundo a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), a interação 

medicamentosa é definida como uma 

resposta farmacológica ou clínica à 

administração de uma combinação de 

medicamentos, diferente dos efeitos de dois 

agentes administrados individualmente. 

Sobre este tema aponte qual das alternativas 

abaixo melhor descreve o mecanismo de 

interação da cimetidina com o alprazolam: 

 

(A) Reduz a ligação do alprazolam 

(B) Reduz a escreção renal do alprazolam 

(C) Reduz a sensibilidade do alprazolam no sítio 

de ação 

(D) Reduz o metabolismo do alprazolam  

 

29) O uso de algumas classes medicamentosas 

durante a gestação pode gerar efeitos 

teratogênicos, induzindo à malformações 

congênitas levando até a morte fetal, fato que 

muitas vezes as gestantes desconhecem. No 

primeiro trimestre do período gestacional, as 

mulheres grávidas e portadoras de trombose 

venosa profunda são tratadas com: 

 

(A) Somente varfarina por via subcutânea 

(B) Somente varfarina por via oral 

(C) Somente heparina por via subcutânea  

(D) Associação de varfarina por via oral e 

heparina por via subcutânea  

 

30) Analgésicos opioides são indicados para 

alívio de dores moderadas a intensas, 

particularmente de origem visceral. 

Comumente não eliminam a sensação 

dolorosa e, sim, reduzem o sofrimento que a 

acompanha, com os pacientes sentindo-

se mais confortáveis. Frequentemente, estes 

referem que a dor, embora ainda presente, é 

mais tolerada e sua administração pode vir 

associada a efeitos tóxicos listados abaixo, 

EXCETO: 
 

(A) Diminuição da pressão intracraniana 

(B) Constipação 

(C) Depressão respiratória 

(D) Náuseas e vômitos  

31) Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS, 

engloba os medicamentos disponíveis para o 

tratamento de doenças ou de agravos que são 

aqueles padronizados na Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais (RENAME).  As 

responsabilidades das instâncias gestoras do 

SUS (Federal, Estadual e Municipal), em 

relação aos medicamentos, estão definidas 

em 3 Componentes: Básico, Estratégico e 

Especializado. Diante desta realidade, julgue 

os itens abaixo: 

 

1. Considera-se a Assistência Farmacêutica um 

conjunto de ações desenvolvidas pelo 

farmacêutico e outros profissionais de saúde, 

voltadas à promoção, proteção e recuperação 

da saúde, tanto no nível individual como 

coletivo. 

2. A Assistência Farmacêutica propõe o 

medicamento como insumo essencial, 

visando o acesso da população a ele e seu uso 

racional. 

3. A Assistência Farmacêutica envolve a pesquisa, 

o desenvolvimento e a produção de 

medicamentos e insumos, alimentos, 

cosméticos e bebidas; a comercialização, 

programação, aquisição, prescrição e 

dispensação; a garantia da qualidade dos 

produtos e a elaboração de normas e leis. 

4. Realiza o acompanhamento e avaliação do uso 

de medicamentos, na perspectiva da 

obtenção de resultados concretos e da 

melhoria da qualidade de vida da população. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

(A) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 

(B) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 

(C) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 

(D) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são 

verdadeiras. 
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32) O consumo de medicamentos, no Brasil, tem 

dimensões estruturais, políticas, sociais e 

históricoculturais. Entender a relação da 

utilização dos medicamentos com estas 

dimensões é necessário para que se possa 

garantir à população uma terapêutica 

racional, segura, com custos acessíveis e sob 

esta realidade foi estabelecia a  Política 

Nacional de Medicamentos. A gestão do SUS 

fundamenta-se nesta política e no propósito 

nela estabelecido. A respeito do assunto, 

considere as seguintes diretrizes: 

 

1. Adoção de relação de medicamentos essenciais. 
2. Regulamentação sanitária de medicamentos. 
3. Reorientação da assistência farmacêutica e 

promoção do uso racional de medicamentos. 
4. Desenvolvimento científico e tecnológico e 

promoção da produção de medicamentos. 
5. Desenvolvimento e capacitação de recursos 

humanos.
  

Estão previstos na Política Nacional de 

Medicamentos os itens: 

 

(A) 1, 2, 3, 4 e 5. 

(B) 1 e 2 apenas . 

(C) 3 e 5 apenas . 

(D) 1, 3 e 5 apenas  

 

 

33) A farmacovigilância é o trabalho de 

acompanhamento do desempenho dos 

medicamentos que já estão no mercado. As 

suas ações são realizadas de forma 

compartilhada pelas vigilâncias sanitárias 

dos estados, municípios e pela Anvisa. Sobre 

os princípios da Farmacovigilância na 

perspectiva da participação do profissional 

Farmacêutico no Sistema de Saúde, assinale a 

alternativa INCORRETA. 
 

(A) Identificar efeitos indesejáveis 

desconhecidos. 

(B) Quantificar e identificar os fatores de risco. 

(C) Informar e educar os profissionais sanitários 

e a população. 

(D) Diagnosticar doenças e prescrever 

medicamentos. 

34)  O sucesso terapêutico no tratamento de 

doenças depende de bases que permitam a 

escolha do tratamento, medicamentoso e/ou 

não medicamentoso, a seleção do 

medicamento de forma científica e racional, 

considerando sua efetividade, segurança e 

custo, bem como a prescrição apropriada, a 

disponibilidade oportuna, a dispensação em 

condições adequadas e a utilização pelo 

usuário de forma adequada. Dessa forma, as 

decisões clínicas e as relações estabelecidas 

entre os profissionais e usuários são 

determinantes para a efetividade terapêutica 

vislumbrando que orientem as práticas a fim 

de contribuir para a racionalidade na 

utilização dos medicamentos. Sobre os 

princípios de promoção do uso racional de 

medicamentos, assinale a afirmativa 

INCORRETA. 

(A) Prescrição de medicamentos de acordo com 
a Denominação Comum Brasileira. 

(B) Reconhecimento dos Problemas 
Relacionados aos Medicamentos (PRM) em 
relação às doses prescritas. 

(C) Agilidade nos processos de aquisição e 
distribuição de medicamentos. 

(D) Restrição do número de medicamentos por 
receita. 

 
35)  Licitação é o procedimento administrativo 

formal para contratação de serviços ou 
aquisição de produtos pelos entes da 
Administração Pública direta ou indireta. 
No Brasil, para licitações por entidades que 
façam uso da verba pública, o processo é 
regulado pelas leis 8.666/93 e 10.520/02  e 
na área farmacêutica , os  requisitos técnicos 
devem ser exigidos em edital e/ou contrato 
de compras de medicamentos. Estes 
requisitos são relacionados aos aspectos 
qualitativos do produto e à verificação da 
legislação sanitária. Sobre tais requisitos, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) Os medicamentos devem estar com as 

especificações em conformidade com o que 
foi solicitado: forma farmacêutica, 
concentração, condições de conservação, 
entrega por lotes e dentro da data de validade, 
com seus respectivos quantitativos na nota 
fiscal. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7os
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Entidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%BAblica
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(B) O medicamento deve ser entregue na 
embalagem original, em perfeito estado, sem 
sinais de violação, sem aderências ao produto, 
sem inadequação de conteúdo, nas condições 
de temperatura exigida em rótulo e com o 
número do registro emitido pela 
Anvisa/Ministério da Saúde. 

(C) As embalagens devem apresentar o nome do 
farmacêutico responsável pela fabricação do 
produto, com o respectivo número no 
Conselho Regional de Farmácia (CRF). O 
registro do profissional deve ser, 
obrigatoriamente, da unidade federada em 
que a fábrica está instalada. 

(D) As importadoras seguem legislação 
específica, caso possuam autorização do 
Ministério da Saúde para representar 
medicamentos no Brasil. Deverão apresentar 
certificado de qualidade do fabricante do 
produto no país de origem, 
independentemente dos lotes e formalidades 
de importação. 

36) A vigilância sanitária de medicamentos é 
ainda um campo com escassez de 
profissionais farmacêuticos. Como atividade 
pertinente neste contexto, a função do 
farmacêutico não se aplica: 

 

(A) Na revisão dos procedimentos de registro de 
medicamentos de marca e similares 

(B) No marketing de medicamentos que muitas 
vezes encobre calamidades tais como o 
excesso de representantes com escassez de 
conhecimentos, suborno, e falsos ensaios 
clínicos. 

(C) Na informação sobre produtos registrados, 
sua composição, indicações principais e 
formas de comercialização e no 
conhecimento dos produtos retirados do 
mercado. 

(D) No trabalho do controle da venda de 
psicotrópicos e entorpecentes 

 
37)  Um farmacêutico responsável pela aquisição 

dos medicamentos do município se depara 
com dois medicamentos apresentando 
quantidades idênticas, do mesmo princípio 
ativo, com a mesma natureza química e 
mesma forma farmacêutica. O mesmo poderá 
considera-los: 

 

(A) Farmaceuticamente equivalentes 
(B) Terapeuticamente diferentes 
(C) Terapeuticamente equivalentes 
(D) Terapeuticamente idênticos  

38) As pomadas são     
preparações farmacêuticas estáveis, 
semissólidas, de consistência mole, 
destinadas ao uso externo, constituídas por 
um ou mais princípios ativos e por 
excipientes com características lipofílicas ou 
hidrofílicas. Dentre as vias de penetração das 
pomadas, a mais intensa é: 

 
(A) Região dos poros e ductos de glândulas 

sudoríparas 
(B) Região dos folículos pilosos e glândulas 

sebáceas  
(C) Região da camada córnea 
(D) Região dos poros e região da epiderme 
 
39) Insulina é um hormônio produzido pelo 

pâncreas, que permite a entrada de glicose 
nas células para ser transformada em energia. 
Pessoas com diabetes podem precisar de 
injeções de insulina por diferentes motivos: 
não produzirem insulina suficiente, não 
conseguirem usá-la adequadamente ou 
ambos os casos. A associação desta 
importante medicação deve ser evitada com 
os: 

 
(A) Metronidazois 
(B) Metotrexatos 
(C) Inibidores da MAO 
(D) Sais de lítio 
 
40) Os bloqueadores beta-

adrenérgicos ou betabloqueadores são uma 
classe de fármacos que têm em comum a 
capacidade de bloquear os receptores 
β (beta) da noradrenalina. Possuem diversas 
indicações, particularmente 
como antiarrítmicos, anti-hipertensorese na 
proteção cardíaca após enfarte do miocárdio. 
Por sua importância terapêutica é necessário 
ficar atento às possíveis interações 
medicamentosas. Um exemplo de redução da 
ação beta bloqueadora porque indução do 
metabolismo hepático do propranolol e do 
metoprolol por associação à: 

 
(A) Tetraciclinas 
(B) Eritromicina 
(C) Rifampicina 
(D) Oxacilinas 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Farm%C3%A1cia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Princ%C3%ADpio_ativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Excipiente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antagonismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Receptores_adren%C3%A9rgicos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Receptores_adren%C3%A9rgicos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Noradrenalina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antiarr%C3%ADtmico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anti-hipertensor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Enfarte_do_mioc%C3%A1rdio



