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Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

novembro

29

29 de novembro

35 questões

das 14 às 17h30

3h30 de duração*

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Nacional

5 questões

(20 questões)
2. Analise a veracidade das afirmativas feitas com
base no texto.

Leia o texto.

1. Nomear, compreender ou falar sobre o amor
não é suficiente para o amante.
2. A fala amorosa nasceu de uma necessidade
do amante.
3. As palavras sublinhadas no texto iniciam orações coordenadas adversativas e criam um
contraste em relação à informação apresentada anteriormente.
4. Na frase: “Era preciso compreender o amor”, o
termo sublinhado é o sujeito.
5. A frase “E vieram as metáforas” é uma oração
coordenada conclusiva e traz a ideia, no texto,
de que a ação da frase anterior foi realizada.

Desde que o primeiro ser humano foi atingido pelo
amor-paixão, sentiu necessidade de dar nome ao
fenômeno que o deixava sem palavras. Mas logo
o amante percebeu que o nome não bastava. Era
preciso compreender o amor. E vieram as metáforas
(como se o chão fugisse debaixo de meus pés, como
se meu coração saltasse pela boca, como se o céu
partisse em mil pedaços…). Mas compreender não
bastava, faltava o outro, aquele que despertava tão
agradável desespero. E nasceu a fala amorosa. Mas
nem o outro bastava. (…)
Não existe amor mudo – o amor não se completa no
outro, mas na palavra.
O amor pede a palavra. In: Treze dos melhores contos de amor da
literatura brasileira. Org. Rosa Amanda Strausz.

1. Analise as frases abaixo quanto ao uso correto do
sinal indicativo da crase.
1. Falei àquele amigo sobre o caso da doença de
amor.
2. Não gostei da peça à que você se referiu.
3. Minha opinião sobre o amor é igual à de
todos.
4. “Vou receitar o remédio certo à paciente”, disse
o médico.
5. Não fale tal coisa à outras pessoas.
Está correto o uso da crase em:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

3 e 5.
4 e 5.
1, 3 e 4.
1, 4 e 5.
2, 3 e 4.

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

( )
(X)
( )
( )
( )

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

3. Assinale a alternativa correta quanto à pontuação.
a. ( X ) Para serenar a paixão, propus uma serenata ao
luar.
b. ( ) Não bastava, embora me fosse dada a maior
explicação sobre o amor.
c. ( ) O amor se explicado ao amante, pode render
juras eternas e completas.
d. ( ) E nasceu, um amor incondicional.
e. ( ) O amor, é uma metáfora eterna.
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4. Considere as afirmativas que seguem.
1. O Requerimento é um documento, com
suposto apoio legal, específico para fazer
um pedido ou solicitação a uma autoridade
competente.
2. Um Ofício tem como finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da
Administração Pública entre si e também com
particulares.
3. As partes que compõem o Ofício são: 1. Tipo
e número do expediente, seguido da sigla
do órgão que o expede; 2. Local e data
com alinhamento à direita; 3. Assunto; 4.
Destinatário; 5. Texto; 6. Fecho; 7. Assinatura; 8.
Identificação do signatário.
4. Quanto à concordância verbal estão corretas
as frases: 1. Houveram muitos casos graves
de Dengue no município X. 2. Devem haver
medicamentos o suficiente para o combate à
Dengue, neste hospital.
5. Quanto à regência verbal está correta a frase:
“Informei ao paciente sobre sua doença, ele
não quis ouvir a palavra do especialista,
paciência!”
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

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

5. Analise as orações abaixo.
1. “O propranolol, substância usada no tratamento da ansiedade, é a nova estrela do combate ao alcoolismo”. (Planeta, set.2012)
2. Os ecologistas protestaram contra a queima
da floresta.
3. Médicos e pacientes saíram do hospital felizes.
4. Todos estavam confiantes na vitória.
5. O tribunal considerou o réu culpado.
Assinale a alternativa que mostra a correta classificação dos termos sublinhados.
a. (
b.

c.
d.
e.

) vocativo, adjunto adnominal, predicativo do
objeto, verbo intransitivo, predicativo do sujeito.
( ) adjunto adverbial explicativo, complemento
nominal, predicativo do sujeito, verbo transitivo direto, predicativo do objeto.
( ) aposto, complemento nominal, predicativo do
objeto, verbo de ligação, predicativo do sujeito.
( ) aposto, adjunto adnominal, predicativo do
sujeito, verbo intransitivo, predicativo do objeto.
( X ) aposto, complemento nominal, predicativo do
sujeito, verbo de ligação, predicativo do objeto.

Legislação e
Temas de Saúde Pública

15 questões

6. O controle social é um dos princípios do Sistema
Único de Saúde e está estabelecido na Lei 8.142/90, a
qual afirma que esse se dá por meio de duas instâncias, principalmente:
a. ( X ) Conferências e conselhos de saúde.
b. ( ) Orçamentos participativos e organizações
populares.
c. ( ) Organizações estudantis e organizações não
governamentais.
d. ( ) Conselho Nacional de Secretarias Municipais
de Saúde e Conselho Nacional de Secretários
de Saúde.
e. ( ) Representações de categorias profissionais de
saúde e representações do governo.
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7. A Portaria 2488/2011, que aprova a Política
Nacional de Atenção Básica, determina algumas especificidades da equipe de saúde da família (ESF).
Assinale a alternativa que corresponde corretamente
a uma dessas especificidades.
a. ( ) Cada equipe de saúde da família deve ser
responsável por, no máximo, 6.000 pessoas.
b. ( ) O número de pessoas por equipe deve considerar o grau de vulnerabilidade das famílias,
sendo que quanto maior o grau de vulnerabilidade, maior deverá ser a quantidade de
pessoas a serem atendidas por equipe.
c. ( X ) O número de Agentes Comunitários de Saúde
(ACS) deve ser suficiente para cobrir 100% da
população cadastrada, com um máximo de
750 pessoas por ACS e de 12 ACS por ESF.
d. ( ) Os profissionais de saúde de nível superior
podem ser cadastrados em uma ESF com carga
horária de 40 horas semanais, ou em duas ESFs
com carga horária de 20 horas semanais em
cada equipe, totalizando 40 horas semanais.
e. ( ) A composição mínima das ESF prevista na
portaria é 1 médico, 1 enfermeiro, 1 auxiliar
de enfermagem, 1 técnico de enfermagem e
3 agentes comunitários de saúde.

9. A Portaria 2488/2011, que aprova a Política
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão
de diretrizes e normas para sua organização, regulamenta a composição dos Núcleos de Apoio à Saúde
da Família (NASF) nas modalidades 1 e 2.
Assinale a alternativa que contém uma ocupação que
não está prevista na Portaria, dentre as ocupações do
Código Brasileiro de Ocupações (CBO).
a.
b.
c.
d.
e.

Nutricionista
Farmacêutico
Assistente Social
Médico Psiquiatra
Médico Cardiologista

10. O Programa de Melhoria do Acesso e da
Qualidade na Atenção Básica (PMAQ – AB) tem como
objetivo incentivar os gestores a melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos aos cidadãos
nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). A Fase 2 do
PMAQ-AB é denominada Certificação, e é constituída
por diferentes componentes.
Identifique abaixo as afirmativas que correspondem
aos componentes da Fase 2 do PMAQ-AB:
1. Realização de uma prova escrita pelos profissionais da equipe de saúde, para testar seus
conhecimentos técnicos.
2. Verificação da aplicação de instrumento de
autoavaliação pelas equipes de saúde.
3. Verificação do desempenho em resultados de
indicadores de saúde firmados no momento
em que a equipe entrou no Programa.
4. Desempenho nos padrões de qualidade verificados por avaliadores externos que visitam as
Unidades Básicas de Saúde.

8. Assinale a alternativa que indica o componente
que não está previsto como parte do financiamento
federal da Política Nacional de Atenção Básica, de
acordo com a Portaria 2488/2011.
a. ( ) Recursos per capita.
b. ( X ) Recursos para contratação de profissionais
com formação em saúde coletiva, designados
à gestão estratégica das ESF do município.
c. ( ) Recursos para projetos específicos, tal como
o Programa de Requalificação das Unidades
Básica de Saúde.
d. ( ) Recursos condicionados à implantação de
estratégias e programas prioritários, tais
como os Núcleos de Apoio à Saúde da Família,
Consultórios na Rua, Atenção Domiciliar,
Programa Saúde na Escola (PSE).
e. ( ) Recursos condicionados a resultados e avaliação do acesso e da qualidade, tal como o do
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e
da Qualidade (PMAQ).

( )
( )
( )
( )
(X)

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

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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11. O acolhimento é uma das principais diretrizes
éticas, estéticas e políticas da Política Nacional de
Humanização do Sistema Único de Saúde (SUS) no
Brasil.
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) em relação ao assunto.
( ) O acolhimento no campo da saúde deve ser
entendido, ao mesmo tempo, como diretriz
ética/estética/política constitutiva dos modos
de se produzir saúde e ferramenta tecnológica de intervenção na qualificação de escuta,
construção de vínculo, garantia do acesso com
responsabilização e resolutividade nos serviços.
( ) O acolhimento tem como principal objetivo a
realização de uma triagem dos pacientes para
classificação de risco e priorização dos casos
mais urgentes.
( ) O acolhimento nas Unidades Básicas de
Saúde deve ocorrer no início do período de
atendimento, antes das consultas agendadas
dos profissionais, e deve ser realizado pelo
médico e/ou enfermeiro da Equipe de Saúde
da Família.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V•V•F
V•F•V
V•F•F
F•V•V
F•V•F

12. De acordo com o artigo 200 da Constituição
Federal de 1988, compete ao Sistema Único de Saúde,
além de outras atribuições:
a. ( X ) Colaborar na proteção do meio ambiente,
nele compreendido o do trabalho.
b. ( ) Descentralizar suas ações, com direção única
em cada esfera de governo.
c. ( ) Prover atendimento integral, com prioridade
para as atividades preventivas.
d. ( ) Promover a participação da comunidade em
diferentes esferas de atuação.
e. ( ) Coordenar o desenvolvimento científico e
tecnológico em sua área de atuação.
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13. Assinale a alternativa correta considerando a
definição do indicador taxa de prevalência.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Apenas o casos novos do problema de saúde
em questão devem ser contabilizados no
numerador, evitando-se os casos antigos.
( ) No denominador da taxa de prevalência são
incluídos os indivíduos em risco de serem
acometidos pelo agravo, mas não aqueles que
já estão doentes.
( ) O cálculo da taxa de prevalência deve ser
baseado na especificação de um período preciso de acompanhamento de uma população
em risco.
( X ) Os casos de um agravo de interesse devem
ser computados no numerador, independentemente de serem novos ou já existentes há
algum tempo.
( ) A taxa de prevalência consiste em um coeficiente bastante útil para avaliar a frequência de agravos à saúde de natureza aguda,
incluindo a gripe.

14. Os coeficientes mais utilizados para refletir e avaliar as condições de saúde de uma população são os
de:
a. ( ) Mortalidade, morbidade e letalidade.
b. ( X ) Mortalidade, prevalência e incidência.
c. ( ) Expectativa de vida, natalidade e qualidade
de vida.
d. ( ) Anos potenciais de vida perdidos e anos
potenciais de vida perdidos por incapacidade.
e. ( ) Letalidade e expectativa de vida ao nascimento.

15. Sobre as doenças crônicas, no Brasil, é correto afirmar que os casos de hipertensão arterial sistêmica são:
a. (
b. (

) Caso de notificação internacional.
) Caso de notificação compulsória negativa à
autoridade de saúde.
c. ( ) Casos de notificação compulsória imediata à
autoridade de saúde.
d. ( ) Casos de notificação compulsória à autoridade de saúde.
e. ( X ) Registrados no Sistema de Informação da
Atenção Básica.
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16. Assinale a alternativa que contém somente
sistemas de informação de saúde utilizados pela
Atenção Básica.

18. A vigilância epidemiológica de agravos em saúde
se utiliza, frequentemente, de um recurso denominado diagrama de controle.

a. ( ) Sistema de Informações em Saúde, Sistema de
Informação do Câncer, Pacote Estatístico Stata.
b. ( ) Sistema de Informações em Saúde, Sistema
de Informação do Câncer, Registro de
Informações EpiInfo.
c. ( X ) Sistema de Acompanhamento do Programa
de Humanização no Pré-Natal e Nascimento,
Sistema de Informações da Atenção Básica e
Sistema Nacional de Regulação.
d. ( ) Sistema de Acompanhamento do Programa
de Humanização no Pré-Natal e Nascimento,
Sistema de Informações da Atenção Básica,
Microsoft Excel.
e. ( ) Registro de Informações EpiInfo, Sistema
Nacional de Regulação, Sistema de
Informações da Atenção Básica.

A construção de tal diagrama se baseia em medidas
estatísticas fundamentais, quais sejam:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Média e desvio-padrão
Média, mediana e desvio-padrão
Média, moda e amplitude de variação
Mediana e desvio-padrão
Moda e desvio-padrão

19. O Planejamento e a programação local de saúde
estão previstos como componentes do processo de
trabalho das Equipes de Saúde da Família.
Com relação a esses componentes, assinale a alternativa correta.
a. (

17. A proposta de estruturação dos Distritos Sanitá
rios surgiu como uma estratégia para a organização da
Rede de Atenção à Saúde, juntamente com a regionalização e a municipalização.

b.

Sobre a conformação dos Distritos Sanitários, assinale
a alternativa correta.
a. ( ) Os Distritos Sanitários possuem gestão e
financiamento próprios.
b. ( ) Cada Distrito Sanitário é responsável por uma
ação programática em saúde.
c. ( ) Os Distritos Sanitários são compostos por, no
mínimo, um estabelecimento de saúde de
cada nível de atenção (uma Unidade Básica,
um ambulatório e um hospital).
d. ( ) Todos os municípios devem constituir pelo
menos um Distrito Sanitário, no qual a população tem acesso integral a todas as ações em
saúde em todos os níveis de atenção.
e. ( X ) O Distrito Sanitário pode coincidir com o
território do município, ser parte dele ou,
ainda, constituir-se como um consórcio de
municípios.

c.

d.

e.

) O planejamento local realizado pelas Equipes
de Saúde da Família tem como principal
objetivo elaborar o Plano de Saúde e a
Programação Anual de Saúde.
( ) No processo de planejamento local, as equipes de saúde estabelecem as metas a serem
alcançadas, e cabe à gestão municipal avaliar
o alcance dessas metas e redirecionar as ações
das equipes quando estas não são atingidas.
( ) O plano elaborado no planejamento local
com enfoque estratégico não pode ser readaptado durante a sua execução, mesmo que
as dificuldades encontradas na prática interfiram na sua viabilidade.
( X ) O processo de planejamento local inicia-se
pela identificação dos problemas e dos fatores
que contribuem para a situação observada, e
a partir dessa identificação, definem-se estratégias de intervenção para alcançar as mudanças consideradas necessárias.
( ) As informações obtidas pelo Agente Comuni
tário de Saúde através da territorialização são
suficientes para compor o diagnóstico que
antecede o planejamento local.
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20. A presença constante, habitual, de uma doença
em determinada área geográfica por um longo período de tempo se refere à definição de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Surto.
Endemia.
Epidemia.
Doença negligenciada.
Doença presente com casos esporádicos.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Específicos
21. Dona Maria, moradora do Estado de Santa
Catarina, no conjunto das consultas médicas que realizou, recebeu as seguintes prescrições: Sinvastatina
20 mg, Exomeprazol 20 mg, Azatioprina 50 mg.
Indique para Dona Maria quais as principais fontes de
obtenção destes medicamentos, respectivamente:
a. (
b.

c.

d.

e.

) Unidades públicas de atenção básica,
farmácias comerciais.
( ) Unidades públicas de atenção básica, farmácias comerciais, Centros de Referência para
o Componente Estratégico da Assistência
Farmacêutica.
( X ) Unidades públicas de atenção básica, farmácias comerciais, Unidades de dispensação do
Componente Especializado da Assistência
Farmacêutica.
( ) Unidades de dispensação do Componente
Especializado da Assistência Farmacêutica, farmácias comerciais, Unidades de dispensação
do Componente Especializado da Assistência
Farmacêutica.
( ) Unidades de dispensação do Componente
Especializado da Assistência Farmacêutica,
farmácias comerciais, Centros de Referência
para o Componente Estratégico da Assistência
Farmacêutica.

22. Não são estratégias reconhecidas tecnicamente
para reduzir a resistência microbiana:
a. ( ) Lançamento de novos antimicrobianos.
b. ( X ) Aumento do prazo de uso dos antimicrobianos para profilaxia cirúrgica.
c. ( ) Restrição preferencial de certas classes, como
fluorquinolonas.
d. ( ) Redução global no número de prescrições de
antimicrobianos.
e. ( ) Redução no prazo de uso de antimicrobianos sem comprometimento do manejo da
doença.

(15 questões)

23. No âmbito da atenção primária à saúde, em
relação ao cuidado da pessoa com asma, é correto
afirmar:
a. (
b.
c.

d.

e.

) Os agonistas beta-2 adrenérgicos de ação
curta devem ser utilizados continuamente.
( ) O controle sintomático agudo da asma se faz
por uso de corticosteroide por inalação.
( ) O tratamento de manutenção para evitar crises se faz com associação de corticosteroide e
agonistas beta-2 adrenérgicos.
( X ) O controle das crises de asma se faz mediante
uso por via inalatória de agonistas beta-2
adrenérgicos de ação curta.
( ) Crianças menores de 12 anos devem receber
terapia com agonistas beta-2 de longa duração associados a corticoides por inalação.

24. A respeito dos efeitos adversos dos medicamentos anti-hipertensivos, é correto afirmar:
a. ( X ) Reserpina pode causar congestão nasal, cólicas e depressão.
b. ( ) Metildopa pode causar constipação, depressão e gastrite.
c. ( ) Verapamil pode causar diarreia e irritabilidade.
d. ( ) Diuréticos tiazídicos podem causar hiperpotassemia e emagrecimento.
e. ( ) Atenolol pode causar palpitações e edema
dos membros inferiores.

25. São condições preferenciais de uso de contraceptivo apenas progestogênio, mulheres com:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

hipoglicêmia crônica.
mais de 4 semanas de pós-parto.
doenças mentais mal-controladas.
menos de 35 anos, obesas e deprimidas.
mais de 35 anos, tabagistas ou obesas.
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26. Segundo a Lei 13021 de 2014, é correto afimar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) As ações para promoção do uso racional dos
medicamentos na farmácia são exclusivas do
profissional farmacêutico.
( ) Poderão as farmácias de qualquer natureza
dispor de medicamentos, vacinas e produtos
alimentícios que atendam o perfil de sua
região demográfica.
( X ) Farmácia é uma unidade de prestação de
serviços destinada a prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação
sanitária individual e coletiva.
( ) Farmácia é uma unidade de venda de medicamentos por atacado ou varejo sob supervisão
de responsável técnico.
( ) O farmacêutico fiscal sanitário somente
poderá exercer responsabilidade técnica por
estabelecimentos farmacêuticos em horários
diferentes daqueles em que exerce a função
de fiscalização.

28. A presença de alguns grupos funcionais na estrutura de um fármaco pode torná-lo mais suscetível a
algumas reações de degradação.
É exemplo deste fenômeno:
a. (
b.
c.

d.
e.

) Atropinha e ampicilina podem sofrer fotólise
em grupos cromóforos.
( ) Ácido acetilsalicílico e paracetamol podem
sofre fotólise em grupos cromóforos.
( ) Ácido acetilsalicílico e paracetamol podem
sofrer oxidação em ligações duplas e triplas
conjugadas.
( X ) Ciprofloxacino e Furosemida podem sofrer
fotólise em grupos cromóforos.
( ) Ciprofloxacino e Furosemida podem sofrer
oxidação em grupos álcool ou fenólicos.

29. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ).
(

27. De acordo com a RDC 44 de 2009 (ANVISA), as
farmácias devem manter afixado, em local visível ao
público, cartaz informativo contendo:
a. (

b.

c.

d.

e.

) número de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica; Alvará Sanitário e número do
Seguro Social e Predial atualizado.
( ) Alvará Sanitário; Inscrição no Cadastro Nacional
de Estabelecimentos Públicos de Saúde e
nome do Farmacêutico Responsável Técnico.
( ) número da Autorização de Funcionamento
de Empresa (AFE) expedida pela Anvisa;
número de Inscrição no SNGPC; nome do
Farmacêutico Responsável Técnico e dos auxiliares técnicos atuantes no estabelecimento.
( ) nome do Farmacêutico Responsável Técnico e
de seu(s) substituto(s), seguido do número de
inscrição no Conselho Regional de Farmácia;
Licença dos Bombeiros e número do Seguro
Social e Predial atualizado.
( X ) razão social; Certidão de Regularidade
Técnica; nome do Farmacêutico Responsável
Técnico e de seu(s) substituto(s), seguido do
número de inscrição no Conselho Regional de
Farmácia.
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(

(

(

) Medicamento de Referência é um produto
inovador cuja eficácia, segurança e qualidade
foram comprovadas cientificamente junto
ao órgão federal competente, por ocasião do
registro, e encontra-se indicado em lista aprovada pela Anvisa.
) Medicamento Genérico é um medicamento equivalente a um medicamento
de referência, podendo ser intercambiado
com este, visto ter sido comprovada a sua
equivalência terapêutica.
) Medicamento Inovador é todo medicamento
com patente exclusiva obtida nos últimos
5 anos.
) Medicamento similar contém o mesmo ou
os mesmos componentes ativos, apresenta
a mesma concentração, forma farmacêutica,
via de administração, posologia e indicação
terapêutica idênticas a outro medicamento
registrado na Anvisa.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V•V•V•F
V•V•F•V
V•F•F•V
F•V•V•F
F•V•F•V
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30. O Código de Ética da Profissão Farmacêutica
vigente expressa o que é proibido ao farmacêuticos:
1. Aceitar remuneração abaixo do estabelecido
como o piso salarial oriundo de acordo, convenção coletiva ou dissídio da categoria.
2. Exercer a profissão farmacêutica quando estiver sob a sanção disciplinar de suspensão.
3. Aceitar ser perito, auditor ou relator de qualquer processo ou procedimento, quando houver remuneração declarada para tal.
4. Facilitar ou incentivar a ação fiscalizadora ou
desacatar as autoridades sanitárias ou profissionais, quando no exercício das suas funções.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

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

31. Visando a correta escolha e o monitoramento
terapêutico, anteriormente ao início do tratamento
da Doença Falciforme, é recomendado proceder os
seguintes exames, entre outros:
a. (
b.

c.

d.

e.

) hemograma com contagem de plaquetas e
reticulócitos, IgA e IgE.
( ) hemograma com contagem de plaquetas e
reticulócitos, glicemia de jejum e curva glicêmica, dosagem de bilirrubina, TGo e TGp.
( X ) hemograma com contagem de plaquetas e
reticulócitos, beta-hCG sérico, sorologias para
hepatites B e C e para HIV, dosagem sérica de
transaminases (AST, ALT) e creatinina e dosagem de ácido úrico.
( ) hemograma com contagem de plaquetas
e reticulócitos, sorotipagem, dosagem de
triglicerídeos, colesterol total e frações, dosagem sérica de transaminases (AST, ALT) e
creatinina.
( ) anticorpo antitransglutaminase; hemograma
completo, dosagem sérica de transaminases
(AST, ALT) e creatinina.

32. Sobre as interações medicamentosas dos anticoagulantes orais, é correto afirmar:
a. ( X ) Omeprazol e metronidazol podem aumentar
o efeito dos anticoagulantes orais.
b. ( ) Omeprazol e eritromicina podem diminuir o
efeito dos anticoagulantes orais.
c. ( ) Propranolol e Piroxicam podem diminuir o
efeito dos anticoagulantes orais.
d. ( ) Barbitúricos podem aumentar o efeito dos
anticoagulantes orais.
e. ( ) Carbamazepina pode aumentar o efeito dos
anticoagulantes orais.

33. Assinale a alternativa que não corresponde
a um dos medicamentos padronizados para
Artrite Reumatoide pelos Protocolos Clínicos e
Diretrizes Terapêuticas, e disponibilizados pelo
SUS via Componente Especializado da Assistência
Farmacêutica (de acordo com a Portaria SAS/MS
no 996, de 30 de setembro de 2015).
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Cloroquina
Naproxeno
Abatacepte
Leflunomida
Natalizumabe

34. Considerando o disposto na Lei 5991, de 1973, e
na Lei 13021, de 2014, é correto afirmar:
a. (
b.

c.

d.

e.

) A dispensação de medicamentos e produtos
correlatos é privativa de farmácias e ervanarias.
( X ) A dispensação de medicamentos é privativa
de farmácia, drogaria, posto de medicamentos e dispensários.
( ) O posto de medicamentos é a pequena unidade de dispensação de medicamentos localizada em unidades públicas de saúde.
( ) Apenas em postos de medicamentos é permitida a dispensação de medicamentos sujeitos
a controle especial sem a presença do farmacêutico responsável técnico.
( ) A dispensação de plantas medicinais e correlatos é privativa de farmácias, drogarias e
postos de medicamentos.
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35. Para obter o registro de um medicamento produzido no Brasil junto à ANVISA, é necessário apresentar, entre outros, os seguintes documentos e/ou
informações:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Alvará sanitário, certidão de regularidade
tecnico-administrativa, certificado de responsabilidade social e licença de funcionamento
da empresa.
( ) formulários de petição de registro, certificado
de segurança do trabalho e imobiliária, certificado de responsabilidade técnica, alvará de
produção laboratorial e Certificado de Boas
Práticas de Fabricação e Controle (BPFC) emitido pela ANVISA.
( ) formulários de petição de registro, comprovante de recolhimento da taxa de fiscalização,
licença de funcionamento da empresa, e
Certificado de Boas Práticas de Manipulação e
Controle de Qualidade emitido pela ANVISA.
( X ) comprovante de recolhimento da taxa de
fiscalização, licença de funcionamento da
empresa, certificado de responsabilidade técnica, notificação da produção de lotes-piloto
e Certificado de Boas Práticas de Fabricação e
Controle emitido pela ANVISA.
( ) Certificado de Boas Práticas de Manipulação e
Controle de Qualidade emitido pela ANVISA,
autorização de funcionamento da empresa e
alvará sanitário.
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