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Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 FARMACÊUTICO 

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

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.maracacume2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO: 

 

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 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. 

04- 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.  

05- 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. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL MARACAÇUMÉ-MA 

TURNO: MANHÃ 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÃO 1 A 07 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

O BRASIL MOSTRA SUA CARA 
 

 

A hipocrisia está com os dias contados no País. Nas ruas, nos lares, praças, bares, e em todo canto, as 1 
pessoas estão lavando roupa suja com sabão disfarçado de debate político. Caiu a máscara do Brasil cordial. 2 

Para um País que mata 50 mil pessoas por ano, cordial é um título que a gente nunca mereceu. 3 
Nas ruas ninguém gosta de quase ninguém e é fácil descobrir isso, basta somente dizer o que você pensa 4 

e de que lado você está. 5 
A palavra democracia virou um palavrão, ao invés de ser tratada como um sentimento. 6 
Kibe ou coxinha? 7 
Tanto faz, com nossas cabeças parecendo pastel de vento, a pizza fica cada vez maior para ser dividida 8 

entre eles. 9 
O amigo, cunhado ou o parente pergunta o que você está achando da política, aí você diz. Pra quê?! 10 
"Sabia. Nunca gostei de você. Sempre foi vagabundo. Corno. Bicha. Feia. Gorda. Analfabeta. Covarde. 11 

Devolve meu dinheiro. Ainda bem que seu marido largou de você. Safado. Não esqueci o que você fez dez anos 12 
atrás. Paga pau do Lula. Paga pau de rico. Sabia que pobre votar no rico é a mesma coisa que a barata votar no 13 
inseticida? Comunista. Puxa-saco."  E por aí vai. 14 

Coisas que sempre tivemos vontade de falar, mas nunca tivemos coragem. Mas hoje, finalmente, o Brasil 15 
mostra sua cara. Para o bem ou para o mal. 16 

Não sei por que algumas pessoas estão estranhando esses dias em que todos nós estamos com o dedo na 17 
cara um do outro. Sempre foi assim, é que a TV nunca deixou a gente ver. Ou se ver. 18 

Acabou a novela e os próximos capítulos mostram que o eterno País do futuro caminha descaradamente 19 
para o passado. Porque no fundo, quem nos desgoverna, nunca quis dar um presente para o povo: a liberdade 20 
para ser feliz. 21 

Porém uma coisa sempre esteve clara, nós, os pobres, negros, índios, nordestinos não somos bem-vindos 22 
neste País. 23 

A não ser que aceitemos as migalhas de sempre. 24 
A menos que aceitemos a escravidão disfarçada de salário-mínimo. 25 
A menos que aceitemos a escravidão disfarçada de salário nenhum. 26 
Tem gente que acha que cantamos ou fazemos poesia porque estamos felizes, satisfeitos com tudo. Na 27 

verdade, da nossa música, do poema, da nossa dança, sai o lamento, o chamado para luta. É doído de ser excluído 28 
dentro de casa. Por isso muita gente estranha o refrão. 29 

Tudo que aí está despejado nas ruas o rap sempre cantou, a literatura periférica sempre escreveu. Está 30 
documentado nas lentes seletas de nossos cineastas da quebrada, na voz dura do teatro que deságua nas ruas. 31 
"Sabe nada inocente." 32 

Desde criança ouço dizer que temos que combater o sistema que ninguém sabia quem era, o que era, e 33 
para que servia. Mas sob uma luz sombria, e sem vergonha de ser o que é, eis que o Brasil mostra sua face mais 34 
sinistra. 35 

E a nossa cara? 36 
Nossa cara é lutar. 37 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

VAZ, Sérgio. IN: Caros Amigos, p. 6. abril de 2016. 
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1) O texto 

 

A) evidencia a relevância do papel social dos menos favorecidos na atualidade. 

B) destaca a busca dos menos favorecidos por direitos políticos e sociais em igualdade de condições. 

C) defende a assunção do poder pelos menos favorecidos, por sua comprovada posição de inferiorização ao longo dos 

séculos no Brasil. 

D) ressalta que no Brasil a ideia de democracia não sabe lidar com diferenças e contradições internas, além de não ser 

aberta a ideias divergentes. 

 

2) Observe o fragmento do texto abaixo: 

 

“A hipocrisia está com os dias contados no País. Nas ruas, nos lares, praças, bares, e em todo canto, as pessoas estão 

lavando roupa suja com sabão disfarçado de debate político. Caiu a máscara do Brasil cordial.” (L.1/2). 

 

Esse fragmento exemplifica 

 

A) uma declaração que apresenta conteúdo de caráter crítico-opinativo. 

B) um texto descritivo que apresenta  conteúdo de caráter histórico. 

C) uma estrutura narrativa cujas referências ao tempo ficam a cargo, exclusivamente, das formas verbais.  

D) a certeza de que é preciso fazer mais em prol do desenvolvimento social. 

 

3) A oração “A não ser que aceitemos as migalhas de sempre.” (L. 24), expressa, no contexto,  o valor semântico de: 

 

A) explicação. 

B) oposição. 

C) concessão. 

D) conclusão. 

 

4) Marque a alternativa cuja palavra é acentuada pela mesma razão da acentuação da palavra “deságua” (L.31). 

 

A) “periférica” (L.30). 

B) “salário” (L.26). 

C) “excluído” (L.28). 

D) “País” (L.1). 

 

5) Marque a alternativa cuja palavra em destaque tem o mesmo valor morfológico da destacada em “...e sem vergonha 

de ser o que é” (L.34): 

 

A) “temos que combater o sistema” (L.33). 

B) “Caiu a máscara do Brasil cordial.” (L.2). 

C) “é fácil descobrir isso” (L.4). 

D) “nunca quis dar um presente para o povo:” (L.20). 

 

6) A palavra “Puxa-saco” (L.14),  quando colocada no plural, admite a seguinte flexão:  

 

A) Puxas-sacos. 

B) Puxas-saco. 

C) Puxa-sacos. 

D) Os puxa-saco. 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                              Página | 5  

 

CARGO: FARMACÊUTICO 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL MARACAÇUMÉ-MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

7) Marque a alternativa  que apresenta desvio da norma gramatical padrão. 

 

A) “Tem gente que acha que cantamos ou fazemos poesia porque estamos felizes, satisfeitos com tudo.” (L.27). 

B) “A palavra democracia virou um palavrão, ao invés de ser tratada como um sentimento.” (L.6). 

C) “Não sei por que algumas pessoas estão estranhando esses dias em que todos nós estamos com o dedo na cara um 

do outro.” (L.17/18). 

D) “A hipocrisia está com os dias contados no País.” (L.1). 

 

8) Acerca do uso correto do acento indicador de crase, julgue os itens a seguir com (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

 

I. (___) A homenagem foi feita à professora.   

II. (___) Na fazenda, nossa melhor diversão é andar à cavalo.  

III. (___) A farmácia abre às sete horas.  

IV. (___) Vende-se carro. Preço à combinar. 

V. (___) Você se dedica à alguma coisa? 

VI. (___) Assisti àquele filme três vezes. 

 

A crase foi DEVIDAMENTE utilizada nos itens: 

 

A) II, IV, V 

B) I, III, VI 

C) III, IV, VI 

D) I, II, III, IV, V, VI 

 

9)  Assinale a alternativa cuja concordância nominal está INADEQUADA. 

 

A) Faz dez anos que não nos vemos. 

B) Haviam muitas festas programadas para o fim de semana. 

C) Foram os alunos quem reivindicou o desconto nas mensalidades. 

D) Mais de um interessado compareceu à entrevista de emprego. 

 

10) Marque a alternativa onde todas as palavras estão grafadas corretamente: 

 

A) vicissitude, depedrar, capcioso 

B) deboche, previlégio, conceção 

C) Recessão, prazeroso, procrastinar 

D) Sarcarmo, frustação, pretensão. 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                              Página | 6  

 

CARGO: FARMACÊUTICO 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL MARACAÇUMÉ-MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

 

 

11) Estupro. A palavra é forte. O crime, bárbaro. Pois, a violência sexual é um medo pelo qual praticamente toda mulher 

já passou em algum momento da sua vida. Em uma cultura de estupro, o que se naturaliza são as diversas formas de 

violência associados à sexualidade da mulher e seu direito ao próprio corpo e a seus desejos. Quando se fala em 

“estuprado” é recorrente que a imagem seja de um sujeito doente, um psicopata, um “monstro” à espreita 

perseguindo mulheres na rua. Mas a maioria dos casos de violência é praticamente por homens considerados 

pessoas “comuns” pela sociedade e, em muitas situações, os abusadores são parentes ou amigos próximos da vítima. 

Assinale a alternativa verdadeira: 

 

A) O levantamento realizado pelo IPEA aponta 32,2% dos agressores das crianças são os próprios pais ou padrastos e 

24,1% são amigos ou conhecidos da vítima. 

B) Dados de 2014 registraram a ocorrência de 47,6 mil episódios de violência sexual contra as mulheres. Isso significa 

que, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no País. Em 2015, as delegacias registraram 51.090 ocorrências, 

mas o número de vítimas pode ser ainda maior. 

C) No caso de estupro o exame de corpo delito é dispensável. Pois, sempre o estupro deixa provas (como hematomas) 

material genético ou testemunhas que possam provar se a relação sexual foi cometida ou não. 

D) Segundo estimativa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 934 mil pessoas sofrem algum tipo de 

violência sexual por ano no Brasil. A projeção foi feita em 2013 e tem como base dados do ministério da Saúde, que 

fez o levantamento de vítimas em hospitais e postos de saúde na rede pública. 

 

12) Sobre a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, à Rio-92, julgue os itens 

abaixo: 

 

I. Seu objetivo foi produzir a Declaração sobre Ambiente Humano, ou Direitos Humanos, gestão de recursos naturais, 

prevenção da poluição e relação entre ambiente e desenvolvimento, estendendo-se até a necessidade de se abolir as 

armas de destruição em massa. 

II. Um grande marco da Conferência das Nações Unidades em Estocolmo foi a criação da Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento. 

III. A Conferência de Estocolmo entrou para a história como a inauguração da agenda social e o surgimento do incentivo 

de produção das fábricas, para a elaboração de um novo paradigma financeiro. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas o item III é falso. 

D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

13) No dia 15 de Julho de 2014, o primeiro dia do sexto encontro do BRICS, realizado em Fortaleza, o grupo de 

economias emergentes assinou o documento de criação de um fundo de 100 bilhões de dólares. Xangai foi escolhida 

como a sede, depois de uma disputa com Nova Deli e Joanesburgo. O Primeiro presidente será da Índia, o presidente 

do Conselho de Administração será do Brasil e o presidente do Conselho de Governadores será russo. Os países 

participantes do BRICS são: 

 

A) Brasil, Rússia, índia, China e África do Sul. 

B) Brasil, Rússia, Itália, Cingapura e África do Sul. 

C) Brasil, Rússia, índia, Cingapura e África do Sul. 

D) Brasil, Rússia, índia, Canadá e África do Sul. 

  

  ATUALIDADES                                                                                 QUESTÕES DE 11 A 15 
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14) Acerca do AQUECIMENTO GLOBAL, marque a alternativa correta: 

 

A) O aquecimento global é usualmente definido como um processo de aumento das temperaturas médias nos oceanos 

e atmosfera. Sua principal causa seria o desenvolvimento acelerado da sociedade, que tem por consequência 

altíssimos índices de queima de combustíveis fósseis para obtenção de energia, além de outras atividades humanas 

que também ocasionam a emissão de gases de efeito estufa. 

B) O efeito estufa é uma das inúmeras consequências do Aquecimento global. Trata-se, de um fenômeno preocupante 

que surgiu a partir do século XVIII, início da Primeira Revolução Industrial, quando as fábricas começaram a fazer 

uso da queima de combustíveis fósseis. 

C) Derretimento das geleiras do Polos Norte e Sul da Terra, secas em regiões onde normalmente chove, chuva em 

regiões extremamente secas, são essas as principais consequências do aquecimento global. Apesar de todos esses 

movimentos serem naturais, já que a Terra vivenciou inúmeros mudanças climáticas ao longo de sua existência, tais 

fenômenos não deixam de ser preocupantes, já que, como afirmam alguns cientistas, em 2020, pelo menos 100 

espécies de animais entrarão em extinção e até 2050, inúmeras cidades litorâneas, devido ao aumento do volume 

das águas dos oceanos, simplesmente deixarão de existir. 

D) As principais causas do Aquecimento Global estão relacionadas, para a maioria dos cientistas, com as práticas 

humanas realizadas de maneira sustentável, ou seja, sem garantir a existência dos recursos e do meio ambiente para 

as gerações futuras. Assim, formas de degradação ao meio natural como a poluição, as queimadas e o 

desenvolvimento sustentável estariam na lista dos principais elementos causadores desse problema climático. 

 

15) Acerca do sistema político brasileiro, julgue os itens a seguir em (V) para verdadeiro e (F) para falso. 

 

I. O Brasil é uma República Federativa Presidencialista, formada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, em 

que o exercício do poder é atribuído a órgãos distintos e independentes, submetidos a um sistema de controle para 

garantir o cumprimento das leis e da Constituição. 

II. O Brasil é uma República porque o Chefe de estado é eleito pelo povo, por período de tempo determinado. É 

presidencialista porque o presidente da República é Chefe de Estado e também Chefe de governo. É Federativa 

porque os estados têm autonomia política. 

III. A União está dividida em três poderes, independentes e harmônicos entre si. São eles o Legislativo, que elabora leis; 

o Executivo, que atua na execução de programas ou prestação de serviço público; e o Poder Judiciário, que soluciona 

conflitos entre cidadãos, entidades e o estado. 

IV. O Brasil tem um sistema pluripartidário, ou seja, admite a formação legal de vários partidos. O partido político é 

uma associação voluntária de pessoas que compartilham os mesmos ideais, interesses, objetivos e doutrinas 

políticas, que tem como objetivo influenciar e fazer parte do poder político. 

 

A) Apenas os itens I e II estão corretos; 

B) Apenas os itens III e IV estão corretos; 

C) Todos os itens são verdadeiros. 

D) Todos os itens são falsos. 

 

http://www.infoescola.com/geografia/atmosfera/
http://www.infoescola.com/quimica/combustiveis-fosseis/
http://www.infoescola.com/geografia/gases-do-efeito-estufa/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Federativa_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1988
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16) Não é princípio do Sistema Único de Saúde: 
 

A) Universalidade 
B) Centralização 
C) Integralidade 
D) Hierarquização 
 
17) Todos os cidadãos têm direito ao acesso às ações e aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde 

promovidos pelo Sistema Único de Saúde: 
 

I. O acesso se dará prioritariamente pelos Serviços de Saúde da Atenção Básica próximos ao local de moradia. Nas 
situações de urgência/emergência, o atendimento se dará de forma incondicional, em qualquer unidade do sistema. 
Em caso de risco de vida ou lesão grave, deverá ser assegurada a remoção do usuário em condições seguras, que não 
implique maiores danos, para um estabelecimento de saúde com capacidade para recebê-lo.  

II. O encaminhamento à Atenção Especializada e Hospitalar será estabelecido em função da necessidade de saúde e 
indicação clínica, levando-se em conta critérios de vulnerabilidade e risco com apoio de centrais de regulação ou 
outros mecanismos que facilitem o acesso a serviços de retaguarda.  

III. Quando houver limitação circunstancial na capacidade de atendimento do serviço de saúde, fica sob 
responsabilidade do gestor local a pronta resolução das condições para o acolhimento e devido encaminhamento do 
usuário do SUS, devendo ser prestadas informações claras ao usuário sobre os critérios de priorização do acesso na 
localidade por ora indisponível. A prioridade deve ser baseada em critérios de vulnerabilidade clínica e social, sem 
qualquer tipo de discriminação ou privilégio. 

 

A) V, V, V 
B) V, V, F 
C) V, F, F 
D) F, F, F 
 
18) Em relação ao Planejamento do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) Define-se como Sistema de Planejamento do Sistema Único de Saúde a atuação contínua, articulada, integrada e 
solidária das áreas de planejamento das três esferas de gestão do SUS.  

B) A Lei nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, atribui à direção nacional do SUS a responsabilidade de “elaborar o 
planejamento estratégico nacional no âmbito do SUS em cooperação com os estados, municípios e o Distrito 
Federal”. 

C) É estabelecido o processo de planejamento e orçamento do SUS, que “será descendente, do nível local até o federal, 
ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade 
de recursos em planos de saúde dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da União”.  

D) É importante lembrar que o planejamento, no âmbito da saúde, deve manter coerência com o previsto no Plano 
Plurianual, na Lei das Diretrizes Orçamentárias e nas Leis Orçamentárias, instrumentos próprios de cada nível de 
gestão, guardando uniformidade de objetivos, diretrizes e metas. 

 
19) Conforme a Lei n° 8.080, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Saúde, não é fator determinante e nem condicionantes 

para a saúde: 
 

A) Alimentação 
B) Assistência social 
C) Moradia 
D) Saneamento básico 
 
20) Em relação à assistência à saúde de iniciativa privada, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Únicode Saúde, segundo diretrizes 
deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos. 

B) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas sem fins lucrativos. 
C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo 

nos casos previstos em lei. 
D) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas 

para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 
derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. 

   LEGISLAÇÃO DO SUS                                                          QUESTÕES DE 16 A 20 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                              Página | 9  

 

CARGO: FARMACÊUTICO 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL MARACAÇUMÉ-MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

21) Acerca do Planejamento da Assistência Farmacêutica, assinale a alternativa INCORRETA:  
 
A) Para o alcance de bons resultados em qualquer atividade é preciso estabelecer objetivos claros, identificar onde e 

como se está, aonde se pretende chegar. Quem não planeja suas ações e atividades não sabe agir estrategicamente, 
não está gerenciando, está apenas “fazendo coisas”.  

B) Só a partir de uma análise situacional, de uma referência de partida, pode-se intervir na realidade e avançar para 
processos de melhoria. É preciso romper a rotina gerencial consumida na lógica imediatista, de atendimento de 
demanda espontânea, de se tentar resolver uma quantidade infindável de problemas emergenciais, sem avaliar 
prioridades.  

C) É preciso trabalhar com planejamento, metas definidas, com acompanhamento e avaliação sistemática das ações 
desenvolvidas, além de assumir responsabilidades com resultados. O planejamento é um processo não 
sistematizado, estático, contínuo, racional, participativo, realista, pragmático, de se conhecer e intervir na realidade 
local, para o alcance de uma situação desejada. 

D) O produto do planejamento é o plano de ação, que, de forma simplificada, pode-se dizer que é um documento 
elaborado a partir da identificação de problemas, para os quais, elaboram-se objetivos, ações/atividades com o fim 
de resolvê-los, em conformidade com um cronograma de execução, que responda as seguintes questões: como, 
quem, quando e quanto. 

 
22) É critério técnico a ser observado na seleção de medicamentos: 
 
A) Padronizar medicamentos pelo nome do princípio ativo: Denominação Comum Brasileira (DCB) ou a Denominação 

Comum Internacional (DCI). 
B) Escolher, preferencialmente, substâncias com vários princípios ativos. Só aceitar associações de fármacos que 

apresentem significativa vantagem terapêutica sobre o uso dos produtos isolados. 
C) Menor risco-benefício; melhor custo-efetividade; maior estabilidade e propriedade farmacocinética mais favorável; 

apresentação de melhor comodidade de uso para o paciente, sem precisar observar disponibilidade no mercado. 
D) Incluir números excessivos de medicamentos e de associações. 

 
23) No catálogo, devem constar as especificações de qualidade requerida para cada produto em termos de farmacopeia, 

entre outros aspectos que assegurem a qualidade do produto. Esse conceito se trata de que característica a ser 
observada na compra de medicamento: 

 
A) Concentração 
B) Número do código dos medicamentos 
C) Níveis de utilização 
D) Especificação técnica 
 
24) Trata-se de especificação técnica para o ato de recebimento no armazenamento de medicamento: 
 
A) Análise da documentação fiscal.  
B) Verificação do nome do produto por denominação genérica.  
C) Certificado de Análise ou Laudo de Controle de Qualidade. 
D) Prazo de entrega, quantidade, preço unitário e total. 
 
25) Em relação ao processo de aquisição, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) É imprescindível a existência de diretrizes claras, prioridades, normas e procedimentos em relação ao processo de 
aquisição: modalidade, forma de aquisição (se centralizada, descentralizada) fontes de recursos, periodicidade, fluxo 
do processo, responsabilidades dos setores envolvidos, relação de medicamentos, entre outras questões 
pertinentes. 

B) A programação de compras está diretamente relacionada às definições da política de aquisição. A programação de 
aquisição deve responder: O que comprar? Para quem? Modo de comprar? Quanto? Quando? Como comprar? 

C) O processo de aquisição exige conhecimento sobre Lei de Licitação e suas alterações; Registro Nacional de Preços; 
Pregão; Legislação Sanitária Federal, estadual e municipal, relacionadas aos medicamentos; Autorização de 
Funcionamento, Licença Sanitária para Fabricação, Distribuição, Registro de Medicamentos, Boas Práticas de 
Fabricação, recolhimento e problemas existentes na área de medicamentos, entre outros.  

D) Normas e procedimentos operacionais com definição implícita das responsabilidades e fluxo operacional do 
processo de compras.  

   CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                            QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) Em relação ao Registro de Preços, assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) É um tipo especial de Licitação, realizada facultativamente nas modalidades de Concorrência ou Pregão (para bens e 
serviços comuns), em que, ao fim, é firmada uma Ata de Registro de Preços, em que são averbados os bens, os 
preços, os fornecedores e as condições das futuras contratações.  

B) O Registro de Preço tem por finalidade agilizar a aquisição e evitar novos processos de aquisição. Tem validade de 
36 meses, contados a partir da data da publicação no Diário Oficial. Os quantitativos exigidos são estimados para 
aquisição pelo período de vigência da Ata de Registro de Preços. 

C) A fase de aquisição propriamente dita é simplificada e rápida, porque elimina etapa de Licitação, etapa esta já 
realizada para o Registro de Preços. Basta a formalização do processo de aquisição, com o pedido de aquisição 
devidamente instruído, a reserva orçamentária, a assinatura do contrato e a consequente emissão da ordem de 
fornecimento e nota de empenho.  

D) Periodicamente, deve ser realizada pesquisa de mercado para verificar se o preço registrado ainda está compatível 
com aquele praticado no mercado. Caso o preço do item registrado esteja maior que o praticado no mercado, o 
fornecedor não precisa ser comunicado, de forma que o preço também não precisa ser reduzido. 

 
27) Em relação à biossegurança em farmácias de dispensação, de manipulação e hospitalares, assinale a alternativa 

INCORRETA: 
 

A) As Farmácias de dispensação, segundo recomendações da Vigilância Sanitária, devem levar em consideração o 
controle do armazenamento dos medicamentos que não devem estar sob o sol ou aquecimento, evitando a 
incidência sobre eles de iluminação forte direta. 

B) A responsabilidade das farmácias de dispensação não deve se estender à avaliação do receituário médico 
esclarecendo o paciente, por meio da atenção farmacêutica, sobre o uso correto do medicamento, que implica na 
dose certa, tomada segundo o esquema posológico correto, e no período estipulado. O paciente deve ser também 
instruído, em linguagem acessível, sobre as possíveis reações adversas de modo que ele mesmo esteja apto a 
identificar. 

C) Nas farmácias de manipulação, a manipulação deve ser realizada com cuidado e precaução conforme 
aconselhamento e indicação para a manipulação de drogas tóxicas. Os profissionais devem seguir as recomendações 
de utilização de equipamentos de proteção individual e coletiva, incluindo cabinas ou capelas para manipulação de 
produtos químicos. 

D) No contexto de segurança, o Farmacêutico e a Farmácia Hospitalar desempenham atividades importantes que têm 
como objetivo final evitar erros que coloquem em risco a terapêutica e consequentemente a saúde dos pacientes. 

 
28) É proibido ao farmacêutico: 
 

A) Opor-se a exercer a profissão ou suspender a sua atividade em instituição pública ou privada sem remuneração ou 
condições dignas de trabalho, ressalvadas as situações de urgência ou emergência, devendo comunicá-las 
imediatamente às autoridades sanitárias e profissionais;  

B) Negar-se a realizar atos farmacêuticos que sejam contrários aos ditames da ciência, da ética e da técnica, 
comunicando o fato, quando for o caso, ao usuário, a outros profissionais envolvidos e ao respectivo Conselho 
Regional de Farmácia; 

C) Exercer sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames da 
legislação vigente. 

D) Exercer simultaneamente a Medicina. 
 
29) Acerca da Farmácia Clínica e da Atenção Farmacêutico, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) A Associação Americana dos Farmacêuticos Hospitalares define Farmácia Clínica como: “Ciência da Saúde, cuja 
responsabilidade é assegurar, mediante a aplicação de conhecimentos e funções relacionados com o cuidado aos 
pacientes, que o uso de medicamentos seja seguro e apropriado e que necessita de uma educação especializada e/ou 
um treinamento estruturado”.  

B) A Farmácia Clínica é definida pela Sociedade Europeia de Farmácia Clínica como: “uma especialidade da área da 
saúde, que descreve a atividade e o serviço do farmacêutico clínico para desenvolver e promover o uso racional e 
apropriado dos medicamentos e seus derivados”. 

C) A Atenção Farmacêutica baseia-se principalmente no acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes, 
buscando a obtenção de resultados terapêuticos desejados por meio da resolução dos problemas 
farmacoterapêuticos, procurando-se definir uma atividade clínica para o farmacêutico, tendo o paciente como ponto 
de partida para a solução dos seus problemas com os medicamentos. Ressalta-se que a ampliação e a difusão dos 
conceitos de Atenção Farmacêutica substitui a Farmácia Clínica. 

D) Os modelos de Atenção Farmacêutica mais utilizados por pesquisadores e farmacêuticos no mundo são o espanhol 
(Método Dáder) e o americano (Modelo de Minnesota). Entretanto, existem diferenças entre eles, principalmente na 
classificação dos problemas farmacoterapêuticos. 
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30) Os objetivos específicos de farmacovigilância são:  
 
I. Melhorar o cuidado com o paciente e a segurança em relação ao uso de medicamentos e a todas as intervenções 

médicas e paramédicas;. 
II. Melhorar a saúde pública e a segurança em relação ao uso de medicamentos. 

III. Contribuir para a avaliação dos benefícios, danos, efetividade e riscos dos medicamentos, incentivando sua utilização 
de forma segura, racional e mais efetiva (inclui-se o uso custo-efetivo). 

 
A) V, V, V 
B) V, V, F 
C) V, F, F 
D) F, F, F 
 
31) Acerca da Farmacoepidemiologia, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) É definida como “aplicação do método e raciocínio epidemiológico no estudo dos efeitos – benéficos e adversos – e 

do uso de medicamentos em populações humanas”.  
B) O termo Farmacoepidemiologia contém dois componentes: “fármaco” e “epidemiologia”. Este campo de estudo faz a 

ponte entre duas grandes áreas: a farmacologia clínica, que estuda os efeitos dos fármacos em humanos e em 
animais, e a epidemiologia, que estuda a distribuição e os determinantes de doenças na população.  

C) A princípio, com o surgimento da Farmacoepidemiologia na década de 1960, esta ciência foi subdividida em duas 
grandes subáreas, sendo elas a Farmacovigilância e os Estudos de Utilização de Medicamentos (EUMs). 

D) Entre as décadas de 1990 e 2000 existiu a necessidade de estudos voltados para a aplicação da economia em saúde, 
surgindo a terceira vertente dos estudos farmacoepidemiológicos, a Farmacoeconomia.  

 
32) Conjunto de medidas destinadas a garantir a qualquer momento, durante o processo de fabricação, a produção de 

lotes de medicamentos e demais produtos abrangidos por este Regulamento, tendo em vista o atendimento das 
normas sobre atividade, pureza, eficácia e inocuidade. Trata-se de: 

 

A) Controle de Qualidade 
B) Inspeção de Qualidade  
C) Análise Prévia 
D) Análise de Controle 
 
33) Os fatores extrínsecos estão relacionados ao tipo de estabilidade dos medicamentos: 
 

A) Condições ambientais (temperatura, ventilação, luminosidade e umidade) 
B) Métodos, técnicas e procedimentos utilizados 
C) Qualidade das Embalagens 
D) Equipamentos usados 
 
34) Em relação à Área ou Sala de Armazenamento, em termos de Boas Práticas de Manipulação em Farmácia, assinale a 

alternativa INCORRETA: 
 

A) O acesso à área de armazenamento deve ser restrito às pessoas autorizadas. 
B) A área ou sala de armazenamento deve ter capacidade suficiente para assegurar a estocagem ordenada das diversas 

categorias de matérias-primas, materiais de embalagem e de produtos manipulados, quando for o caso.  
C) Os materiais de limpeza e germicidas em estoque devem ser armazenados em área especificamente designada e 

identificada.  
D) As substâncias de baixo índice terapêutico, além de qualquer outra matéria prima que sofrer processo de diluição, 

com especificação de cuidados especiais, podem ser armazenadas no mesmo local que as outras substâncias, sendo a 
guarda de responsabilidade do farmacêutico. 

 
35) Aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos, apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, 

via de administração, posologia e indicação terapêutica, preventiva ou diagnóstica, do medicamento de referência 
registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, podendo diferir somente em características 
relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, excipientes e veículos, devendo 
sempre ser identificado por nome comercial ou marca. Trata-se de Medicamento: 

 

A) Similar 
B) Genérico 
C) De referência 
D) Oficinal 
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36) Acerca das reações adversas de medicamentos, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) Superdosagem relativa: fármaco é administrado em doses normais, mas por motivos farmacocinéticos suas 
concentrações são superiores às habituais. Exemplo: maior incidência de surdez em pacientes com insuficiência 
renal em uso de aminoglicosídios.  

B) Efeitos colaterais: são inerentes à própria ação farmacológica do medicamento, mas que o surgimento é indesejável 
em um determinado momento de sua aplicação. Exemplo: broncoespasmo produzido pelo uso de bloqueadores β-
adrenérgicos.  

C) Efeitos secundários: são aqueles devidos não à ação farmacológica principal, são consequências de seu efeito 
desejadas. Exemplo: as tetraciclinas possuem um efeito bacteriostático, com isso podem alterar a microbióta 
intestinal.  

D) Hipersensibilidade alérgica: é definida como uma sensibilidade particular a um determinado produto, motivada por 
uma estrutura particular de um sistema enzimático. Em geral se trata de um fenômeno genético. Exemplo: efeitos 
extrapiramidais causado pelo uso do haloperidol ou outros neurolépticos. 

 
37) Resulta da compressão de misturas de pós que contém adicionada substâncias que favorecem a aglutinação.  A 

Farmacopeia Portuguesa IX (2008) define como: “preparações sólidas contendo uma dose de uma ou de várias 
substâncias ativas. São obtidos aglomerando por compressão um volume constante de partículas ou por um outro 
processo de fabricação apropriado como a extrusão, a moldagem ou a liofilização. São destinados à via oral. Alguns 
são deglutidos ou mastigados, outros são dissolvidos ou desagregados em água antes da administração e outros 
devem permanecer na boca para aí libertarem a substância ativa”. Trata-se: 

 

A) Comprimido 
B) Elixir 
C) Emulsão 
D) Enema 
 
38) Em relação à Farmacologia e farmacoterapia da dor, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) A dor aguda se manifesta de forma transitória, durante um curto período de tempo, e está associada a injúria 
tecidual ou de órgãos, geralmente desaparecendo quando a causa é corretamente diagnosticada e tratada. 

B) De acordo com a Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP), a dor é definida como “uma experiência 
emocional desagradável relacionada a um dano tecidual real ou potencial ou descrita em termo de tal dano. A dor é 
sempre objetiva e cada indivíduo aprende a utilizar este termo por meio de suas experiências”. 

C) A dor crônica tem duração prolongada, capaz de se estender de vários meses a anos, e quase sempre está associada 
a um processo de doença crônica (ex: diabetes mellitus), ou relacionada a uma lesão anteriormente tratada (ex: 
neuralgia pós-herpética).  

D) A dor, em especial, a dor crônica, não envolve somente a nocicepção ou a experiência física, mas também diferentes 
dimensões humanas como afeto, cognição, comportamento e relação social. 

 
39) É definido como um erro de decisão ou de redação, não intencional, que pode reduzir a probabilidade do tratamento 

ser efetivo ou aumentar o risco de lesão no paciente, quando comparado com as praticas clínicas estabelecidas e 
aceitas. Trata-se de erro: 

 

A) Medicação 
B) Prescrição 
C) Dispensação 
D) Administração 
 
40) Sobre os sistemas de liberação de fármacos, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) São parte integrante da investigação farmacêutica. A maioria dos sistemas de liberação oral de fármacos não é 

baseada em matrizes poliméricas.  
B) Nas duas décadas passadas, as matrizes hidrofílicas tornaram-se muito populares na formulação de formas 

farmacêuticas de liberação modificada. A escolha do polímero hidrofílico na formulação da matriz pode fornecer 
uma combinação apropriada dos mecanismos de intumescimento, de dissolução ou de erosão e determinam a 
cinética de liberação in vitro.  

C) As matrizes de intumescimento são sistemas monolíticos preparados pela compressão de mistura de um polímero 
hidrofílico e de um fármaco. Elas representam sistemas da liberação em que os vários mecanismos podem ser 
adaptados ao programa de liberação.  

D) O sucesso desses sistemas está relacionado com a tecnologia de fabricação e com as características físicas e físico-
químicas do polímero, responsáveis pelo mecanismo de liberação. 

 


