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Português 
 
 
O texto a seguir servirá de base para as questões 01, 02 e 
03. 

Adeus, Nepotismo 
 

“A Constituição de 1888 define a moralidade administrativa 
como princípio constitucional. Ou seja, ao poder público 
não basta separar o que á legal do que é ilegal, o justo do 
injusto. Como nem tudo o que é legal ou justo é honesto, a 
decisão do Supremo Tribunal Federal, na semana 
passada, de proibir a contratação de parentes até o 
terceiro grau na administração pública faz valer o princípio 
da Constituição. É possível que um deputado tenha a 
mulher ou o filho desempenhando corretamente suas 
funções em prol da República? Claro que sim. Mas a 
determinação do STF é peremptória: se é parente, não 
pode. Cumpra-se a lei. O serviço público é e deve ser 
impessoal e qualquer suspeita de favorecimento, arranjo, 
empreguismo deve ser extirpada. Até que enfim.[...]” 

 
(Revista da Semana, agosto de 2008) 

 
01.Observando o texto acima podemos apreender a 
seguinte informação: 
 

a) A Constituição de 1888 é injusta ao proibir a 
contratação de parentes em até terceiro grau na 
administração pública, uma vez que eles podem 
desempenhar corretamente suas funções. 

b) A proibição da contratação de parentes próximos, 
prevista na Constituição, é extremamente 
acertada, pois garante a impessoalidade do 
serviço público. 

c) Por uma questão moral, o STF decidiu proibir o 
nepotismo, reafirmando um princípio 
constitucional e eliminando qualquer tipo de 
favorecimento. 

d) Não deveria haver proibição por parte do STF 
para contratação de parentes próximos, uma vez 
que os mesmos estariam sendo injustiçados. 

e) O STF resolveu revisar a Constituição de 1888 e 
acrescentar-lhe a proibição quanto à contratação 
de parentes para exercer cargos na administração 
pública alegando a falta de ética na referida ação. 

 
02.Observando o sentido do termo destacado em “Mas a 
decisão do STF foi peremptória (...)”, assinale a alternativa 
em que a palavra sublinhada tenha significado semelhante. 
 

a) Ao ver toda aquela confusão, o policial foi 
contundente na solução. 

b) É preciso ser enfático ao discutir valores morais 
para deixar claro o que é certo. 

c) Neste século se faz necessário o 
desenvolvimento de atitudes solidárias e cristãs. 

d) No que diz respeito à sua conduta ética, o juiz é 
um ser humano ímpar. 

e) O pai foi extremamente justo ao decidir o castigo 
aplicado aos filhos. 

 
 
 
 
 

03.No trecho: “É possível que um deputado tenha a 
mulher ou o filho desempenhando corretamente suas 
funções em prol da República?”, a oração destacada 
exerce a mesma função sintática que o termo sublinhado 
em qual das alternativas? 
 

a) Ao poder público não basta separar o que é legal 
do que é ilegal. 

b) Cumpra-se a lei. 
c) A Constituição de 1888 define a moralidade 

administrativa como princípio constitucional. 
d) O nepotismo não é novo, nem exclusividade 

brasileira. 
e) Há necessidade de projetos anti-nepotismo no 

Brasil. 
 
04.Leia o seguinte fragmento de um texto de Machado de 
Assis. 
 
“Súbito, relampejou; as nuvens amontoavam-se às 
pressas. Relampejou mais forte, e estalou um trovão. 
Começou a chuviscar grosso, mais grosso, até que 
desabou a tempestade. Rubião, que aos primeiros pingos 
deixara a igreja, foi andando rua abaixo, seguido sempre 
do cão, faminto e fiel, ambos tontos, debaixo do aguaceiro, 
sem destino, sem esperança de pouso ou de comida... A 
chuva batia-lhes sem misericórdia.”  

 
(Quincas Borba, 3ed. São Paulo: Ática, 1977) 

 
De acordo com seu emprego no texto, qual alternativa 
classifica corretamente as palavras, seja sintática ou 
morfologicamente? 
 

a) “às pressas, na 2ª linha, é um complemento 
nominal e “grosso”, na 3ª e 4ª linhas, é um 
adjetivo de chuva. 

b) “grosso”, nas linhas 3 e 4, funciona como 
advérbio, enquanto “lhes”, na penúltima linha, é 
um pronome oblíquo com função sintática de 
objeto indireto. 

c) Em “Relampejou mais forte”, temos um verbo, 
uma conjunção e um adjetivo, respectivamente. 

d) Em “estalou um trovão”, trovão é objeto direto do 
verbo estalar. 

e) “faminto e fiel são adjetivos de Rubião e do cão, 
respectivamente. 

 
05.Leia o texto abaixo retirado de um cartaz de 
propaganda das sandálias “Havaianas”, veiculada na 
Revista Capricho de junho de 2007. 
 
“Feliz é o povo que pode usar havaianas até no inverno.” 
 
A alternativa que apresenta uma oração subordinada cuja 
classificação é a mesma da encontrada no período acima 
é: 
 

a) O objetivo da festa é que todos se divirtam. 
b) Necessário é que resolvamos o problema. 
c) O problema é este: não chegamos a tempo de 

embarcar no avião. 
d) A família que trabalha unida permanece unida. 
e) Os povos indígenas, que foram tão explorados, 

praticamente se extinguiram. 
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O texto a seguir servirá de base para as questões 

06 e 07. 
 

A dúvida 
 

“Destratar ou distratar? 
‘Ela foi destratada ou distratada pelo marido na 

frente dos vizinhos.’ 
Destratar é ‘tratar mal’; 
Distratar é ‘romper um trato’; 
Portanto, o certo é: ‘Ela foi destratada pelo marido 

na frente dos vizinhos.’ Quando um contrato é rompido, o 
documento que se assina chama-se ‘distrato’.” 

 
(DUARTE, Sérgio Nogueira) 

 
06.As palavras destratar e distratar formaram-se a partir do 
mesmo processo que: 
 

a) desocupado e responsável 
b) infeliz e amanhecer 
c) inábil e intrometer 
d) altivez e cardume 
e) cravina e durável  

 
07.No texto de Sérgio Nogueira Duarte é possível perceber 
a predominância de qual função da linguagem? 
 

a) Função fática 
b) Função poética 
c) Função conativa 
d) Função metalingüística 
e) Função referencial 

 
08.Qual das alternativas contém a construção mais 
adequada, levando-se em conta a textualidade e as 
relações de coerência e coesão? 
 

a) “Manda-me notícias da prima Isoldina e se meu 
pai resolveu aquele problema que o atormentava.” 

b) “Manda-me notícias da prima Isoldina, e se meu 
pai resolveu aquele problema que o atormentava.” 

c) “Se, meu pai resolveu, aquele problema que o 
atormentava manda-me notícias da prima 
Isoldina.” 

d) “Manda-me notícias da prima Isoldina que o 
atormentava e se meu pai resolveu aquele 
problema” 

e) “Manda-me notícias de minha prima Isoldina e 
descobre se meu pai resolveu aquele problema 
que o atormentava.” 

 
09.Qual das alternativas abaixo apresenta ambigüidade? 
 

a) Ele disse que era meu amigo e deu-me um forte 
abraço, mas isso não me comoveu. 

b) Ele disse que era meu amigo e deu-me um forte 
abraço, mas suas palavras não me comoveram. 

c) Ele disse que era meu amigo e deu-me um forte 
abraço, mas seu abraço não me comoveu. 

d) Ele disse que era meu amigo e me deu um forte 
abraço, mas nem isto nem aquilo me comoveram. 

e) Há ambigüidade nas alternativas A e D. 
 
 
 
 
 
 

10.Esta questão é sobre o acento indicador da crase. 
Assinale a opção correta. 

 
a) “Dirigiu-se a ela a passos lentos e disse: estou 

disposto a contar tudo a senhora; não tenho 
coragem de falar a Mário do ocorrido.” 

b) “Dirigiu-se à ela a passos lentos e disse: estou 
disposto a contar tudo à senhora; não tenho 
coragem de falar a Mário do ocorrido.” 

c) “Dirigiu-se a ela à passos lentos e disse: estou 
disposto a contar tudo à senhora; não tenho 
coragem de falar a Mário do ocorrido.” 

d) “Dirigiu-se a ela a passos lentos e disse: estou 
disposto a contar tudo à senhora; não tenho 
coragem de falar à Mário do ocorrido.” 

e) “Dirigiu-se a ela a passos lentos e disse: estou 
disposto a contar tudo à senhora; não tenho 
coragem de falar a Mário do ocorrido.” 

 
 

Sistema Único de Saúde – SUS    
 
 
11.A respeito dos Programas de Nacionais de Saúde, 
assinale a alternativa incorreta:  
 

a) A Política Brasil Sorridente propõe garantir as 
ações de promoção, prevenção e recuperação 
da saúde bucal dos brasileiros, entendendo que 
esta é fundamental para a saúde geral e a 
qualidade de vida da população. 

b) O Programa de Agentes Comunitários de Saúde, 
hoje, ainda não é considerado parte da Saúde da 
Família. 

c) A Saúde da Família é entendida como uma 
estratégia de reorientação do modelo 
assistencial, operacionalizada mediante a 
implantação de equipes multiprofissionais em 
unidades básicas de saúde. 

d) A Saúde da Família busca maior racionalidade 
na utilização dos demais níveis assistenciais e 
tem produzido resultados positivos nos principais 
indicadores de saúde das populações assistidas 
às equipes de saúde da família. 

e) O trabalho de equipes da Saúde da Família é o 
elemento-chave para a busca permanente de 
comunicação e troca de experiências e 
conhecimentos entre os integrantes da equipe e 
desses com o saber popular do Agente 
Comunitário de Saúde. 

 
12.Atualmente, entre os desafios institucionais para 
expandir e qualificar a atenção básica no contexto 
brasileiro destacam-se: 
 

I. Ações articuladas com as instituições formadoras 
para promover mudanças na graduação e pós-
graduação dos profissionais de saúde, de modo a 
responder aos desafios postos pela expansão e 
qualificação da atenção básica, incluindo aí a 
articulação com os demais níveis de atenção. 

II. A elaboração de protocolos assistenciais 
integrados (promoção, prevenção, recuperação e 
reabilitação) dirigidos aos problemas mais 
freqüentes do estado de saúde da população, 
com indicação da continuidade da atenção, sob a 
lógica da regionalização, flexíveis em função dos 
contextos estaduais, municipais e locais. 
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III. A definição de mecanismos de financiamento que 
contribuam para a redução das desigualdades 
regionais e para uma melhor proporcionalidade 
entre os três níveis de atenção. 

IV. A contínua revisão dos processos de trabalho das 
equipes de saúde da família com reforço as 
estruturas gerenciais nos municípios e estados.  

 
a) I apenas.  
b) II e III apenas.  
c) I, II e IV apenas.  
d) I, III e IV apenas. 
e) I, II, III e IV.  

 
13.Sabe-se que 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. Entre as afirmativas a seguir, assinale a que está 
em desacordo com os Direitos dos Usuários da Saúde:  
 

a) 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. 

b) Nas situações de urgência/emergência, o 
atendimento se dará de forma incondicional, em 
qualquer unidade do sistema. 

c) 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. 

d) 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. 

e) As informações sobre os serviços de saúde 
contendo critérios de acesso, endereços, 
telefones, horários de funcionamento, nome e 
horário de trabalho dos profissionais das 
equipes assistenciais não devem estar 
disponíveis aos cidadãos nos locais onde a 
assistência é prestada e nos espaços de 
controle social. 

 
14.Segundo a Lei Nº. 8.080, é de responsabilidade dos 
governos municipais e do distrito federal:  
 

I. Participar do financiamento e garantir o 
fornecimento de medicamentos básicos. 

II. Gerir laboratórios públicos de saúde e 
hemocentros. 

III. Participar do planejamento, programação e 
organização do SUS em articulação com o gestor 
estadual. 

IV. Celebrar contratos com entidades prestadoras de 
serviços privados de saúde, bem como avaliar 
sua execução. 

V. Executar serviços de vigilância epidemiológica, 
sanitária, de alimentação e nutrição, de 
saneamento básico e de saúde do trabalhador. 

 
a) I – II – III  
b) II – III – IV  
c) III – IV – V  
d) II – III – V  
e) I – II – III – IV – V  

 
15.De acordo com a Lei Nº. 8.080, é de responsabilidade 
EXCLUSIVA do Governo Federal: 
 

a) Formular, avaliar e apoiar políticas nacionais no 
campo da saúde. 

b) Coordenar a rede estadual de laboratórios de 
saúde pública e hemocentros. 

c) Acompanhar, avaliar e divulgar os seus 
indicadores de morbidade e mortalidade. 

d) Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios. 
e) Coordenar e, em caráter complementar, executar 

ações e serviços de vigilância epidemiológica, 
vigilância sanitária, alimentação e nutrição e 
saúde do trabalhador. 

 
16.Conforme a Lei Nº. 8.142/90, que dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde e dá outras providências, assinale a alternativa que 
não está correta.  
 

a) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems) terão 
representação no Conselho Nacional de Saúde.  

b) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e 
deliberativo, órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de 
serviço, profissionais de saúde e usuários, atua 
na formulação de estratégias e no controle da 
execução da política de saúde na instância 
correspondente, inclusive nos aspectos 
econômicos e financeiros, cujas decisões serão 
homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

c) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) 
serão alocados como despesas de custeio e de 
capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e 
entidades, da administração direta e indireta. 

d) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências será paritária em relação 
ao conjunto dos demais segmentos. 

e) N.d.a.  
 
17.Considere a Norma Operacional da Assistência à 
Saúde – NOAS-SUS 01/02 para assinalar a alternativa 
incorreta:  

 
a) Essa norma procura oferecer as alternativas 

necessárias à superação das dificuldades e 
impasses oriundos da dinâmica concreta de sua 
implementação. 

b) Definir um conjunto mínimo de procedimentos de 
média complexidade como primeiro nível de 
referência intermunicipal, com acesso garantido a 
toda a população no âmbito microrregional, 
ofertados em um ou mais módulos assistenciais 
não compete a essa norma.  
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c) A Secretaria de Assistência à Saúde (SAS) é a 
unidade organizacional do MS responsável pela 
análise técnica das propostas de qualificação das 
microrregiões na assistência à saúde, a serem 
submetidas à aprovação da CIT, de acordo com 
as regras estabelecidas nesta Norma. 

d) Os subsídios à organização e à programação da 
média complexidade, compreendendo grupos de 
programação e critérios de classificação das 
ações desse nível de atenção, são descritos em 
instrumento a ser acordado pelas três esferas de 
governo e definido em Portaria do MS.  

e) A presente Norma atualiza as condições de 
gestão estabelecidas na NOB-SUS 01/96, 
explicitando as responsabilidades, os requisitos 
relativos às modalidades de gestão e as 
prerrogativas dos gestores municipais e 
estaduais. 

 
18.Segundo a Norma Operacional Básica – 96, assinale a 
alternativa incorreta.  
 

a) A sua finalidade primordial é promover e 
consolidar o pleno exercício, por parte do poder 
público municipal e do Distrito Federal, da função 
do gestor da atenção à saúde dos seus 
munícipes.  

b) Na construção de uma gestão plena, a 
operacionalização das condições de gestão 
propostas por esta NOB considera e valoriza os 
vários estágios já alcançados pelos estados e 
pelos municípios.  

c) Os sistemas municipais de saúde apresentam 
níveis diferentes de complexidade.  

d) Os sistemas de comunicação social, educação 
em saúde e financiamento tem seus 
desenvolvimentos independentes do pleno 
funcionamento do CES e da CIB.  

e) Os recursos destinados ao pagamento das 
diversas ações de atenção a saúde prestadas 
entre municípios são alocados, previamente, pelo 
gestor que demanda esses serviços, ao 
município sede do prestador.  

 
19.Identifique qual o sistema que é alimentado, 
principalmente, pela notificação e investigação de casos de 
doenças e agravos que constam da lista nacional de 
doenças de notificação compulsória, mas é facultado a 
estados e municípios incluir outros problemas de saúde 
importantes em sua região: 
 

a) SIM 
b) SINASC 
c) SINAN 
d) SIAB 
e) N.D.A.  

 
20.Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único 
de Saúde – SUS, exceto:  
 

a) O incremento, em todas as áreas de atuações, do 
desenvolvimento científico e tecnológico.  

b) A ordenação da formação de recursos humanos 
na área de saúde. 

c) A colaboração na proteção do meio ambiente, 
nele compreendido o do trabalho.  

d) A participação na formulação da política e na 
execução de ações de saneamento básico. 

e) A vigilância nutricional e a orientação alimentar.  
 

 
 

Conhecimentos Específicos  
 
 
21.Trata-se de efeitos tóxicos dos Ansiolíticos, exceto:  
 

a) Quando usados por alguns meses, podem levar a 
pessoa a um estado de dependência. Ou seja, 
sem a droga a pessoa passa a sentir muita 
irritabilidade, insônia excessiva, sudoração, dor 
pelo corpo todo, podendo, nos casos extremos, 
apresentar convulsões. 

b) Há figuração de síndrome de abstinência e 
também desenvolvimento de tolerância, embora 
esta última não seja muito acentuada. 

c) Em doses altas a pessoa fica com hipotonia 
muscular ("mole"), dificuldade para ficar de pé e 
andar, queda da pressão e possibilidade de 
desmaios. 

d) Misturados com álcool, seus efeitos se 
potencializam, podendo levar a pessoa ao estado 
de coma. 

e) Dificultam os processos de aprendizagem e 
memória. 

 
22.Ainda sobre os Ansiolíticos, assinale a alternativa que 
não está correta:  
 

a) As formas injetáveis só podem ser utilizadas em 
hospitais.  

b) Os ansiolíticos benzodiazepínicos quando 
utilizados por alguns meses podem levar às 
pessoas a um estado de dependência.  

c) Os ansiolíticos benzodiazepínicos não podem 
causar tolerância.  

d) Todos os benzodiazepínicos são capazes de 
estimular os mecanismos no nosso cérebro que 
normalmente combatem estados de tensão e 
ansiedade.  

e) Quem utiliza esses medicamentos tem a atenção 
prejudicada e não pode desenvolver atividades 
perigosas onde a atenção é muito necessária.  

 
23.Trata-se de medicamentos Antineoplásicos, exceto:  
 

a) Anastrozol 
b) Cisplatina 
c) Docetaxel 
d) Flutamida 
e) Metazolona  

 
24.Conforme a Lei nº. 5.991, de 17 de dezembro de 1973, 
não é correto afirmar que:  
 

a) O comércio de determinados correlatos, tais como 
aparelhos e acessórios, produtos utilizados para 
fins diagnósticos e analíticos, odontológicos, 
veterinários, de higiene pessoal ou de ambiente, 
cosméticos e perfumes, exercido por 
estabelecimentos especializados, poderá ser 
extensivo às farmácias e drogarias, observado o 
disposto em lei federal e na supletiva dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

b) Para atendimento exclusivo aos seus usuários, os 
estabelecimentos hoteleiros e similares poderão 
dispor de medicamentos anódinos, que não 
dependam de receita médica, observada a 
relação elaborada pelo órgão sanitário federal. 
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c) Apenas poderão ser entregues à dispensação 
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos que obedeçam aos padrões de 
qualidade oficialmente reconhecidos. 

d) A farmácia homeopática só poderá manipular 
fórmulas oficinais e magistrais, obedecida à 
farmacotécnica homeopática. 

e) Não é permitido às farmácias homeopáticas 
manter seções de vendas de correlatos e de 
medicamentos não homeopáticos quando 
apresentados em suas embalagens originais. 

 
25.Segundo a Lei nº. 5.991, de 17 de dezembro de 1973, 
considere os itens a seguir:  
 

I. É permitido às farmácias homeopáticas manter 
seções de vendas de correlatos e de medicamentos 
não homeopáticos quando apresentados em suas 
embalagens originais. 

II. Nas localidades desprovidas de farmácia, poderá 
ser autorizado o funcionamento de posto de 
medicamentos homeopáticos ou a dispensação dos 
produtos em farmácia alopática. 

III. A farmácia e a drogaria terão, obrigatoriamente, a 
assistência de técnico responsável, inscrito no 
Conselho Regional de Farmácia, na forma da lei. 

IV. Somente será permitido o funcionamento de 
farmácia e drogaria sem a assistência do técnico 
responsável, ou de seu substituto, pelo prazo de até 
quinze dias, período em que não serão aviadas 
fórmulas magistrais ou oficiais nem vendidos 
medicamentos sujeitos a regime especial de 
controle. 

 
Estão corretos:  
 

a) I e II apenas.  
b) II e III apenas.  
c) I, II e IV apenas.  
d) II e IV apenas.  
e) I, II e III apenas.  

 
26.A Lei nº. 5.991, de 17 de dezembro de 1973 assegura 
que a licença, para funcionamento do estabelecimento, 
será expedida após verificação da observância das 
condições fixadas nesta Lei e na legislação supletiva. A 
licença é válida pelo prazo de: 
 

a) Um ano e será revalidada por períodos iguais e 
sucessivos.  

b) Dois anos e será revalidada por períodos iguais e 
sucessivos. 

c) Três anos e será revalidada por períodos iguais e 
sucessivos. 

d) Quatro anos e será revalidada por períodos iguais 
e sucessivos. 

e) Seis meses e será revalidada por períodos iguais 
e sucessivos. 

 
27.Segundo a Lei No 6.437, de 20 de agosto de 1977 que 
configura infrações à Legislação Sanitária Federal, 
estabelece as sanções respectivas, e dá outras 
providências. Sem prejuízo das sanções de natureza civil 
ou penal cabíveis, as infrações sanitárias serão punidas, 
alternativa ou cumulativamente, com as penalidades de: 
 
1. Interdição parcial ou total do estabelecimento; 
2. Apreensão de produto; 
4. Proibição de propaganda; 
8. Interdição de produto; 

12. Suspensão de vendas e/ou fabricação de produto; 
32. Cancelamento de registro de produto. 
 
A soma dos itens corretos é igual a:  
 

a) 6 
b) 15 
c) 20 
d) 48 
e) 63 

 
28.Conforme a Lei No 6.437, de 20 de agosto de 1977, 
trata-se de circunstâncias atenuantes, exceto: 
  

a) A ação do infrator não ter sido fundamental para a 
consecução do evento; 

b) Ser o infrator reincidente; 
c) A errada compreensão da norma sanitária, 

admitida como escusável, quando patente à 
incapacidade do agente para entender o caráter 
ilícito do fato; 

d)  O infrator, por espontânea vontade, 
imediatamente, procurar reparar ou minorar as 
conseqüências do ato lesivo à saúde pública que 
lhe for imputado; 

e) Ter o infrator sofrido coação, a que podia resistir, 
para a prática do ato. 

 
29.São princípios éticos fundamentais do farmacêutico, 
com exceção de:  
 

a) A dimensão ética da profissão farmacêutica é 
determinada, em todos os seus atos, pelo 
benefício ao ser humano, à coletividade e ao meio 
ambiente, sem qualquer discriminação. 

b) Cabe ao farmacêutico zelar pelo perfeito 
desempenho ético da Farmácia e pelo prestígio e 
bom conceito da profissão. 

c) Para que possa exercer a profissão farmacêutica 
com honra e dignidade, o farmacêutico deve 
dispor de boas condições de trabalho e receber 
reduzida remuneração por seu desempenho. 

d) O exercício da profissão farmacêutica, como todo 
exercício profissional, tem uma dimensão ética 
que é regulada por este código e pelos diplomas 
legais em vigor, cuja transgressão resultará em 
sanções disciplinares por parte do Conselho 
Regional de Farmácia, após apuração pelas suas 
Comissões de Ética, independentemente das 
penalidades estabelecidas pelas leis do País. 

e) Em seu trabalho, o farmacêutico não pode se 
deixar explorar por terceiros, seja com objetivo de 
lucro, seja com finalidade política ou religiosa. 

 
30.O farmacêutico deve comunicar ao Conselho Regional 
de Farmácia, por escrito, o afastamento de suas atividades 
profissionais das quais detém responsabilidade técnica, 
quando não houver outro farmacêutico que, legalmente, o 
substitua. A comunicação ao Conselho Regional de 
Farmácia deverá ocorrer no prazo máximo de ______ dias 
após o afastamento, quando este ocorrer por motivo de 
doença, acidente pessoal, óbito familiar, ou outro, a ser 
avaliado pelo CRF. 
 

a) 2 (dois)  
b) 5 (cinco)  
c) 8 (oito) 
d) 15 (quinze)  
e) 30 (trinta)  
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31.Não é proibido ao Farmacêutico:  
 

a) Realizar, ou participar de atos fraudulentos 
relacionados à profissão farmacêutica, em todas 
as suas áreas de abrangência. 

b) Produzir, fornecer, dispensar, ou permitir que seja 
dispensado meio, instrumento, substância e/ou 
conhecimento, medicamento ou fórmula 
magistral, ou especialidade farmacêutica, 
fracionada ou não, que não contenha sua 
identificação clara e precisa sobre a(s) 
substância(s) ativa(s) contida(s), bem como suas 
respectivas quantidades, contrariando as normas 
legais e técnicas, excetuando-se a dispensação 
hospitalar interna, em que poderá haver a 
codificação do medicamento que for fracionado, 
sem, contudo, omitir o seu nome ou fórmula. 

c) Praticar ato profissional que cause dano físico, 
moral ou psicológico ao usuário do serviço,  que 
possa ser caracterizado como imperícia,  
negligência ou imprudência. 

d) Obstar, ou dificultar a ação fiscalizadora das 
autoridades sanitárias ou profissionais. 

e) Negar-se a realizar atos farmacêuticos que, 
embora autorizados por lei, sejam contrários aos 
ditames da ciência e da técnica, comunicando o 
fato, quando for o caso, ao usuário, a outros 
profissionais envolvidos ou ao respectivo 
Conselho Regional de Farmácia. 

 
32.Sobre a Política nacional de medicamentos, assinale a 
alternativa que não está correta:  
 

a) Integram o elenco dos medicamentos essenciais 
aqueles produtos considerados básicos e 
indispensáveis para atender a maioria dos 
problemas de saúde da população. Esses 
produtos devem estar continuamente disponíveis 
aos segmentos da sociedade que deles 
necessitem, nas formas farmacêuticas 
apropriadas, e compõem uma relação nacional de 
referência que servirá de base para o 
direcionamento da produção farmacêutica e para 
o desenvolvimento científico e tecnológico, bem 
como para a definição de listas de medicamentos 
essenciais nos âmbitos estadual e municipal, que 
deverão ser estabelecidas com o apoio do gestor 
federal e segundo a situação epidemiológica 
respectiva. 

b) A oferta de medicamentos não está 
intrinsecamente relacionada com a pesquisa e o 
desenvolvimento 

c) A reorientação do modelo de assistência 
farmacêutica, coordenada e disciplinada em 
âmbito nacional pelos três gestores do Sistema, 
deverá estar fundamentada na descentralização 
da gestão; 

d) No que diz respeito à promoção do uso racional 
de medicamentos, atenção especial será 
concedida à informação relativa às repercussões 
sociais e econômicas do receituário médico, 
principalmente no nível ambulatorial, no 
tratamento de doenças prevalentes. 

 
 
 
 
 
 

e) Será incentivada a revisão das tecnologias de 
formulação farmacêutica e promovida a 
dinamização de pesquisas na área, com destaque 
para aquelas consideradas estratégicas para a 
capacitação e o desenvolvimento tecnológico 
nacional, incentivando a integração entre 
universidades, instituições de pesquisa e 
empresas do setor produtivo. 

 
33.É o ato profissional farmacêutico de proporcionar um ou 
mais medicamentos a um paciente, geralmente como 
resposta à apresentação de uma receita elaborada por um 
profissional autorizado: 
 

a) Dispensação 
b) Automedicação 
c) Assistência Farmacêutica 
d) Farmacopéia 
e) Farmacoepidemiologia 

 
34.Administração por injecção ou outro meio do 
medicamento diretamente na lesão refere-se a:  
 

a) Via Intralesional 
b) Via Cutânea 
c) Via Endocervical 
d) Via Extramniótica 
e) Via Intracavernosa 

 
35.Conforme a Lei nº. 6.360, de 23 de setembro de 1976, 
que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos 
os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e 
correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, 
assinale a alternativa incorreta: 
  

a) Como medida de segurança sanitária e à vista de 
razões fundamentadas do órgão competente, 
poderá o Ministério da Saúde, a qualquer 
momento, suspender a fabricação e venda de 
qualquer dos produtos de que trata esta Lei, que, 
embora registrado, se torne suspeito de ter efeitos 
nocivos à saúde humana.  

b) A comprovação de que determinado produto, até 
então considerado útil, é nocivo à saúde ou não 
preenche requisitos estabelecidos em lei implica 
na sua imediata retirada do comércio e na 
exigência da modificação da fórmula de sua 
composição e nos dizeres dos rótulos, das bulas 
e embalagens, sob pena de cancelamento do 
registro e da apreensão do produto, em todo o 
território nacional.  

c) É vedada a importação de medicamentos, drogas, 
insumos farmacêuticos e demais produtos de que 
trata esta Lei, para fins industriais e comerciais, 
sem prévia e expressa manifestação favorável do 
Ministério da Saúde.  

d) As drogas, os medicamentos e quaisquer 
insumos farmacêuticos correlatos, produtos de 
higiene, cosméticos e saneantes domissanitários, 
importados ou não, somente serão entregues ao 
consumo nas embalagens originais ou em outras 
previamente autorizadas pelo Ministério da 
Saúde.  

e) Nenhum dos produtos de que trata esta Lei, 
exceto os importados, poderá ser industrializado, 
exposto à venda ou entregue ao consumo antes 
de registrado no Ministério da Saúde.  
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36.Ainda conforme a Lei nº. 6.360, de 23 de setembro de 
1976, sabe-se que os medicamentos similares a serem 
fabricados no País, consideram-se registrados depois de 
decorrido o prazo de _________________ dias, contado 
da apresentação do respectivo requerimento, se até então 
não tiver sido indeferido. 
  

a) Trinta  
b) Cinqüenta  
c) Noventa  
d) Cento e vinte  
e) Trezentos e sessenta e cinco  

 
37.Trata-se de Doença Crônica Transmissível, exceto: 
  

a) Diabetes  
b) Aids 
c) Hanseníase 
d) Hepatite viral B 
e) Hepatite viral C  

 
38.Assinale a alternativa que não está correta com relação 
aos antimicrobianos.  
 

a) O uso de antimicrobianos exerce sempre um 
efeito de pressão seletiva sobre os 
microorganismos envolvidos.  

b) A indicação de um antimicrobiano está 
condicionada ao diagnóstico de uma infecção 
cuja etiologia seja sensível aos antimicrobianos.  

c) Espectro de ação é o percentual de espécies 
sensíveis (número de espécies/ isolados 
sensíveis). 

d) Metronidazol é um exemplo de antifúngico 
enquanto que oxacilina é um exemplo de Gram-
negativos.  

e) Infecções virais não respondem ao tratamento 
com antimicrobianos. 

 
39.Assinale o tipo ideal de estudo epidemiológico para o 
cálculo da incidência de uma doença:  
 

a) Seccional 
b) Série de casos 
c) Caso-controle 
d) Prospectivo 
e) Ecológico 

 
40.Sobre a Febre Maculosa Brasileira, assinale a 
alternativa incorreta:  
 

a) É causada por uma bactéria do gênero Rickttesia 
(R. rickettsii), transmitida por carrapatos, 
caracterizando-se por ter início brusco, com febre 
elevada, cefaléia e/ou mialgia intensa e/ou 
prostração, seguida de exantema máculo-papular 
predominantemente nas regiões palmar e plantar, 
que pode evoluir para petéquias, equimoses e 
hemorragias. 

b) No Brasil, o principal reservatório da Rickettsia 
rickettsii é o carrapato da espécie Amblyomma 
cajennense. 

c) A febre maculosa brasileira é geralmente 
adquirida pela picada de carrapato infectado e a 
transmissão ocorre se o artrópode permanecer 
aderido ao hospedeiro por, no mínimo, 4-6 horas. 
A doença não se transmite de pessoa a pessoa. 

d) Nos casos graves é comum a presença de edema 
de membros inferiores. 

e) A presença do exantema deve ser considerada a 
única condição para fortalecer a suspeita 
diagnóstica. 
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