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0O candidato receberá do fiscal:
Um Caderno de Questões contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.

0Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão 
corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno 
completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
0A totalidade das Provas terá a duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da 
Prova Objetiva.
0O candidato poderá se retirar da sala de prova após transcorridas 2 (duas) horas do efetivo início da prova, entregando o 
Caderno de Questões e a Folha de Respostas ao fiscal, a qual será o único documento válido para a correção.
0O Caderno de Questões será disponibilizado para consulta no site da Cetro Concursos, juntamente com a divulgação do gabarito,  
a partir do dia 07 de fevereiro de 2012. 
0Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
0Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal 
volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no 
sanitário e depois da utilização deste, ser submetido a revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o 
candidato estiver portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
0Após o término da prova, ao sair da sala de prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de realização das provas, 
não podendo permanecer nas suas dependências, bem como não poderá utilizar os sanitários.

INSTRUÇÕES GERAIS

ATENÇÃO
0Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
0A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais 
destinados às respostas.
0Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas, usando caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul. Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que 
contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
0O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:

0Todas as questões deverão ser respondidas.
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    LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 3. 

 

Os brasileiros são os latino-americanos que mais recorrem a remédios para emagrecer na América Latina, 
mostra um estudo da empresa especializada em pesquisa de consumo Nielsen Holding. 

O estudo, que abrange a América Latina, mostra que 12% dos brasileiros usam emagrecedores. 

A média de consumo, na região, é de 8%. Na Venezuela e no Peru, apenas 4% recorrem a esse tipo de 
medicamento. 

Os brasileiros também são os mais insatisfeitos com a silhueta. Cerca de 43% se consideram “um pouco acima 
do peso” e 16% “acima do peso”. Apenas 30% se mostram satisfeitos. 

A insatisfação dos brasileiros está acima da média mundial. De acordo com o estudo, 35% se consideram “um 
pouco acima do peso”. 

Os chilenos também se destacam como os que se consideram “muito acima do peso” – 8%. Entre os 
brasileiros, 3% se enquadram nesse perfil. 

Os colombianos, por outro lado, são os mais contentes com a aparência – 44% consideram o seu peso 
satisfatório e 38% dizem estar um “pouco acima do peso”. A média de satisfação na América Latina é de 
37%. 

 

Regime e exercícios 

O estudo mostra ainda que 50% dos brasileiros tentam, atualmente, perder peso de alguma forma. Desses, 
76% apelam para a mudança na dieta e 64% dizem estar fazendo exercícios. 

Os mexicanos são os que mais buscam estar em forma – 60% tentam perder peso. Desses, 66% fazem 
exercícios físicos, os recordistas no quesito na região. Os que menos se exercitam são os peruanos – apenas 
49%, entre os que buscam perder peso. 

O estudo mostra também que 52% dos latino-americanos não entendem “nada” ou “apenas parte” das 
informações nutricionais contidas nas embalagens dos alimentos. 

Os latino-americanos (64%) são os que mais defendem a inclusão de informações calóricas nas embalagens, 
contra 53% dos europeus e apenas 28% dos africanos e árabes. 

A pesquisa da Nielsen Holding ouviu 25 mil pessoas, por meio da internet. 

 
Disponível em: http://saude.terra.com.br/noticias/0,,OI5580318EI16559,00 

Brasileiro+e+o+que+mais+recorre+a+remedio+de+emagrecer+na+America+Latina.html. 
1. A partir da leitura do texto, é possível concluir que 
 

I. o estudo, feito com a participação de 25 mil pessoas, aponta que cerca de 12% dos brasileiros usam 
emagrecedores, e 59% se consideram “acima do peso”. 
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II. apenas 44% dos brasileiros consideram seu peso satisfatório. 
III. para perder peso, atualmente, os brasileiros costumam mudar de dieta e começam a prática de 

exercícios físicos.  
 

É correto o que está contido em 
 

(A) III, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) I, II e III. 
(D) I e II, apenas. 

 
 
2. Observe o trecho abaixo. 
 

“Os brasileiros são os latino-americanos que mais recorrem a remédios para emagrecer (...).” 
 

É correto afirmar que no trecho destacado não há crase, pois 
 

(A) antecede um advérbio. 
(B) antecede um substantivo no masculino plural. 
(C) sucede um verbo. 
(D) sucede um advérbio.  

 
 
3. Assinale a alternativa em que o termo em destaque apresenta a mesma classificação gramatical do trecho 

destacado abaixo. 
 

“O estudo, que abrange a América Latina, mostra que 12% dos brasileiros usam emagrecedores.” 
 

(A) Perdido, o menino se sentiu só.  
(B) Estava cansada, por isso foi deitar.  
(C) Rita, responsável pelo seu departamento, deu orientação aos novos colaboradores. 
(D) Apesar do imprevisto, deram continuidade à reunião.  

 
 
4. Em relação à concordância nominal, assinale a alternativa correta. 
 

(A) É proibida a saída antes de a sessão acabar. 
(B) Os enfermeiros deveriam se orgulhar mesmos do trabalho realizado. 
(C) A prefeitura oferece aparelhos e assistência precárias.  
(D) Em alguns casos, é necessária tolerância.  

 
 
5. Assinale a alternativa que representa corretamente a voz ativa da frase a seguir.  
 

A bula foi reformulada para melhor compreensão. 
 

(A) Reformulou-se a bula para melhor compreensão.  
(B) Reformulam a bula para melhor compreensão. 
(C) Reformularam a bula para melhor compreensão. 
(D) Reformulada a bula para melhor compreensão.  
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Leia o texto abaixo para responder à questão 6. 
 

“[...] O homem bicho da Terra tão pequeno 

chateia-se na Terra 

lugar de muita miséria e pouca diversão, 

faz um foguete, uma cápsula, um módulo  

toca para a Lua 

desce cauteloso na Lua 

pisa na Lua 

planta bandeirola na Lua 

experimenta a Lua 

coloniza a Lua 

humaniza a Lua [...]”. 

 
As impurezas do branco. Carlos Drummond de Andrade. 

 
 

6. Em relação ao trecho destacado no texto, assinale a alternativa correta em relação a sua classificação 
gramatical.  

 
(A) Ênclise. 
(B) Mesóclise. 
(C) Próclise. 
(D) Próclise opcional.  

 
 
7. Assinale a alternativa correta em relação à ortografia.  
 

(A) Vertigem/ contágio/ pedájio 
(B) Invalides/ hospitalizar/ executar 
(C) Exame/ asfixia/ cirurgiães 
(D) Hipocondria/ distenção/ contensão 

 
 
8. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta em relação à 

regência verbal. 
 

(A) Foram no dentista esta manhã. 
(B) O exame consistia na radiografia.  
(C) Agradeceu aos presentes na palestra.  
(D) Perdoou o equívoco cometido pelos alunos. 
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Leia o trecho abaixo para responder à questão 9. 
 

“Quando saímos do hospital, Pedro já dera entrada no pagamento.” 
 
9. Em relação ao trecho em destaque, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a 

alternativa que apresenta a sequência correta.  
 

(   ) O trecho em destaque indica um fato que ainda está em andamento. 
(   ) O trecho em destaque indica um fato totalmente concluído e que ocorreu antes de outro fato também 

já concluído. 
(   ) O trecho em destaque indica um fato futuro, mas relativo a um outro, no passado.   

 
(A) F/ F/ V 
(B) F/ F/ F 
(C) V/ V/ F 
(D) F/ V/ F 

 
 
10.  Assinale a alternativa incorreta em relação à pontuação. 
 

(A) Os dois rapazes, as crianças e os primos foram levados ao centro comunitário. 
(B) João, responsável pelo novo departamento, foi saudado por todos. 
(C) Os preços dos remédios aumentaram, como já havia sido anunciado. 
(D) Os doutores, não tinham um novo diagnóstico. 
 
 

  MATEMÁTICA 

 
11. A composição em mg, presente em 1ml da solução oral de um medicamento, é dividida da seguinte 

maneira: 

8
1  corresponde à substância A, 

10
1  corresponde à substância B, 

4
3

 corresponde à substância C e 10mg 

correspondem a substância D. Logo, o total de gramas contido em 150ml deste medicamento é 
 

(Dado: 1g = 1.000mg) 
 

(A) 40. 
(B) 50. 
(C) 60. 
(D) 70. 

 
 
12. Se em 3,75 litros de uma solução há 1,5g de soluto, em 250ml haverá 
 

(Dado: 1g = 1.000mg) 
 

(A) 0,1mg de soluto. 
(B) 1mg de soluto. 
(C) 10mg de soluto. 
(D) 100mg de soluto. 
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13. Quatro agentes de apoio à saúde sob a supervisão de um farmacêutico dividem a tarefa de controle de 
medicamentos em partes inversamente proporcionais ao tempo de serviço. Se para esta tarefa são 
dispensadas 154 horas por mês, e os tempos de serviço são 2, 3, 4 e 5 anos, então o agente que tem menos 
tempo de serviço dedica 

 
(A) 60 horas por mês para esta tarefa. 
(B) 55 horas por mês para esta tarefa. 
(C) 45 horas por mês para esta tarefa. 
(D) 40 horas por mês para esta tarefa. 

 
 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 14 a 17. 

 
Aplicações de proporções em farmacologia 

 

Considere os seguintes padrões utilizados no cálculo de medicamentos: 

1ml contém 20 gotas. 

1 gota equivale a 3 microgotas, então 20 gotas equivalem a 60 microgotas. 

Portanto, 1ml contém 60 microgotas. 

Para se administrar microgotas é feito o seguinte cálculo:  

 

 
14. Foi prescrito a um paciente um frasco de 250 ml de Soro Fisiológico a 0,9%, portanto a quantidade de 

cloreto de sódio que este paciente está recebendo é 
 

(A) 2,5ml. 
(B) 2,25ml. 
(C) 3,75ml. 
(D) 4,5ml. 

 
 
15. Um médico prescreveu 18 gotas de certo medicamento para ser ingerido de 6 em 6 horas. Logo, em 48 

horas, o paciente irá ingerir 
 

(A) 5 ml do medicamento. 
(B) 5,4 ml do medicamento. 
(C) 7,2 ml do medicamento. 
(D) 7,5 ml do medicamento. 
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16. A fim de se administrar 2 litros de soro glicosado 5%, em 8 horas, a quantidade de microgotas a correr 
em um minuto deverá ser 

 
(A) 250. 
(B) 200. 
(C) 175. 
(D) 150. 

 
 
17. Foi prescrito a um paciente 1,5 litro de Soro Fisiológico para correr à velocidade de 25 gotas por minuto. 

Logo, o tempo que o paciente receberá o soro será de 
 

(A) 8 horas. 
(B) 12 horas. 
(C) 16 horas. 
(D) 20 horas. 

 
 
18. Em um dia, 115 pessoas comparecem para doar sangue em um banco de sangue. Sabendo que cada um 

doou em média 450ml de sangue, o volume aproximado de sangue, em m3, arrecadado neste dia foi igual 
a 

 
(Dado: 1cm3 = 1ml) 

 
(A) 517,5. 
(B) 51,75. 
(C) 5,175. 
(D) 0,05175. 

 
 
19. O número de comprimidos em um recipiente está compreendido entre 200 e 250. Agrupando-os de 8 em 

8, de 12 em 12 ou de 18 em 18, sempre resta um comprimido. Portanto, o produto dos três algarismos do 
número total de comprimidos é igual a 

 
(A) 128. 
(B) 64. 
(C) 32. 
(D) 14. 

 
 
20. Em um país, a população é igual a 2,5 milhões de pessoas, das quais 2% são doadoras de sangue. Entre as 

pessoas que doam sangue, 40% são do sexo feminino. Logo, o número de pessoas do sexo masculino 
doadores de sangue deste país é 

 
(A) 20.000. 
(B) 30.000. 
(C) 50.000. 
(D) 200.000. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
21. O Programa Academia da Saúde foi criado pela Portaria nº 719/11. A respeito dos objetivos desse 

Programa, analise as assertivas abaixo. 
 

I. Promover a convergência de projetos ou programas nos âmbitos da saúde, educação, cultura, 
assistência social, esporte e lazer. 

II. Contribuir para ampliação e valorização da utilização dos espaços públicos de lazer, como proposta 
de inclusão social, enfrentamento das violências e melhoria das condições de saúde e qualidade de 
vida da população. 

III. Tem como principal objetivo contribuir para a promoção da saúde da população a partir da 
implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e quadro de pessoal qualificado para a 
orientação de práticas corporais e atividade física e de lazer e modos de vida saudáveis. 

IV. Potencializar as ações nos âmbitos da Atenção Primária em Saúde (APS), da Vigilância em Saúde 
(VS) e da Promoção da Saúde (PS). 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II e III, apenas. 
(B) I e II, apenas. 
(C) III e IV, apenas. 
(D) I, II, III e IV. 

 
 
22. Busca colocar em prática os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano dos serviços de 

saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Estimula a comunicação entre gestores, 
trabalhadores e usuários para construir processos coletivos de enfrentamento de relações de poder, 
trabalho e afeto. Foi lançado em 2003. Trata-se da 

 
(A) Política Nacional de Humanização (PNH). 
(B) Saúde Toda Hora. 
(C) PNAM. 
(D) Saúde da Família. 

 
 
23. O Projeto de Formação e Melhoria da Qualidade de Rede Atenção à Saúde – QualiSUS-Rede – é um 

projeto formalizado a partir de acordo de empréstimo com o Banco Mundial, com a finalidade de 
contribuir para a organização de redes regionalizadas de atenção à saúde no Brasil. A respeito desse 
projeto, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

 
(   ) Os hospitais atendidos pelo QualiSUS receberão equipamentos novos, comprados pelo Ministério da 

Saúde, e terão suas instalações reformadas. 
(   ) O QualiSUS  é resultado da parceria entre o Ministério da Saúde com governos estaduais e 

municipais. 
(   ) O Serviço de Atendimento Móvel às Urgências (SAMU/192) é parte integrante do QualiSUS. 

 
(A) F/ F/ F 
(B) V/ V/ V 
(C) V/ F/ V 
(D) F/ F/ V 
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24. A diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou as condições 
básicas para apoio financeiro à concessão de serviços públicos de ampliação, manutenção e exploração 
dos aeroportos internacionais de(o)  

 

(A) Rio de Janeiro, Guarulhos e Campinas. 
(B) Porto Alegre, Brasília e Belo Horizonte. 
(C) Curitiba, Guarulhos e Brasília. 
(D) Brasília, Campinas e Guarulhos. 

 
 
25. Em relação aos dados estatísticos sobre a violência no estado de São Paulo, divulgados pelo governo 

estadual em janeiro de 2012, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
(   ) Os números de casos de homicídios sofreram redução em relação a 2010. 
(   ) A polícia aponta aumento do número de latrocínios, roubo seguido de morte, em 2011.  
(   ) Os boletins de ocorrência (BOs) de tráfico de drogas aumentaram em 2011. 

 
(A) V/ V/ V 
(B) F/ F/ V 
(C) V/ F/ V 
(D) F/ V/ F 

 
 
26. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as 

lacunas. 
 
 O prefeito de Campinas Pedro Serafim anunciou, no dia 23 de janeiro de 2012, mais dois nomes para 

compor seu secretariado. A Pasta da Saúde passa a ser comandada pelo médico e funcionário de carreira 
___________. Já a Secretaria de Trabalho e Renda será administrada pelo sindicalista _____________. 

 
(A) Fernando Brandão/ Francisco Soares de Souza 
(B) Adilson Rocha Campos/ Fernando Brandão 
(C) Flávio Sanna/ Gilton Pacheco de Lacerda 
(D) Francisco Soares de Souza/ Caio Carneiro Campos 

 
 
27. O governo federal anunciou, em 18 de janeiro de 2012, a introdução de duas novas vacinas no calendário 

básico de vacinação infantil. A respeito dessas vacinas, analise as assertivas abaixo. 
 

I. Serão introduzidas, a partir do segundo semestre, a vacina injetável contra a poliomielite (conhecida 
como Salk) e a vacina pentavalente, que reúne em uma única dose imunizações contra cinco 
doenças. 

II. A dose injetável contra a pólio será aplicada em crianças de 0 a 5 anos nas campanhas de 
imunização.  

III. A vacina pentavalente será oferecida em duas doses.  
 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e III, apenas. 
(B) I, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) II, apenas. 
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28. O Fórum Social Temático, realizado em janeiro de 2012, debateu temas prioritários para a conferência 
Rio +20, marcada para junho deste ano. Assinale a alternativa que apresenta a cidade brasileira onde foi 
realizado o Fórum. 

 
(A) Rio de Janeiro. 
(B) Porto Alegre. 
(C) São Paulo. 
(D) Salvador. 

 
 
29. Em 2011, o Ministro da Fazenda Guido Mantega anunciou o aumento na alíquota, de 1,5% para 3% ao 

ano, de um determinado imposto. Assinale a alternativa que apresenta este imposto. 
 

(A) ISS (Impostos sobre Serviços). 
(B) IR (Imposto de Renda). 
(C) ITR (Imposto sobre Territorial Rural). 
(D) IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). 

 
 
30. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 
 
 A presidente Dilma Rousseff participou, em 29 de janeiro de 2012, na Bahia, da cerimônia do 

____________________________. O evento segue resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) 
que pede aos países membros que elaborem programas de educação sobre 
____________________________, além de condenar manifestações de intolerância religiosa.  

 
(A) Dia Internacional do Combate à Violência infantil/ o trabalho infantil 
(B) Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto/ o Holocausto 
(C) Dia Internacional da Igualdade Social/ a igualdade social 
(D) Dia Internacional do Combate à Violência da Mulher/ a igualdade social 

 
 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. A amoxiciclina 250 mg/ 5 ml suspensão oral é uma medicação 
 

(A) Anti-inflamatória. 
(B) Anti-histamínico. 
(C) Antibacteriana. 
(D) Antiemética. 

 
 
32. A digoxina 0,25 mg comprimido é um medicamento que tem sua ação terapêutica no(s) 
 

(A) rins. 
(B) pulmões. 
(C) estômago. 
(D) coração. 
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33. Assinale a alternativa que representa a forma farmacêutica que é instilada na patologia do Glaucoma. 
 

(A) Comprimido. 
(B) Xarope. 
(C) Colírio. 
(D) Pó oral. 

 
 
34. O Agente de Apoio à saúde, no manuseio da Insulina Humana Recombinante NPH -100 UI/ml, sabendo 

que é um medicamento hipoglicemiante, deverá armazenar/ estocar esse medicamento em 
 

(A) armário. 
(B) prateleira. 
(C) sala isolada. 
(D) refrigerador. 

 
 
35. Na farmácia foi solicitado ao Agente de Apoio à Saúde a dispensação urgente da benzilpenicilina 

benzatina 1.200.000 UI injetável (Benzetacil). Em função disso, a aplicação deste medicamento no 
usuário deverá ser administrada por via 

 
(A) intradérmica. 
(B) intramuscular. 
(C) intratecal. 
(D) subcutânea. 

 
 
36. Um Agente de Apoio à Saúde deparou-se com uma situação na qual deveria dispensar um medicamento 

com propriedade anti-inflamatória. O Agente, então, deverá selecionar 
 

(A) Furosemida 40mg. 
(B) Captopril 25mg. 
(C) Dicoflenaco Sódico 50mg. 
(D) Glibenclamida 5mg. 

 
 
37. Assinale a alternativa em que as patologias são consideradas doenças infectocontagiosas. 
 

(A) Hipertensão Arterial e o Diabetes. 
(B) Neoplasia e Osteoporose. 
(C) Doença Renal Crônica e Asma brônquica. 
(D) Tuberculose e Hanseníase. 
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38. Verificando os medicamentos Carbamazepina 200mg e o fenobarbital 100mg comprimidos, do Programa 
de Atenção Básica de Assistência Farmacêutica, um Agente de Apoio à Saúde observou que estes 
medicamentos possuem uma ação terapêutica denominada 

 
(A) cardiotônica. 
(B) anticonvulsivante. 
(C) antiarrítmica. 
(D) anti-hipertensiva. 

 
 
39. Um Agente de Apoio à Saúde, no exercício de sua profissão, deparou-se com a Notificação de Receita 

“B”. A notificação, constante da portaria 344/98, dentro da Unidade Federativa que concedeu a 
numeração, terá validade pelo período de 

 
(A) 10 (dez) dias contados a partir de sua emissão. 
(B) 15 (quinze) dias contados a partir de sua emissão. 
(C) 30 (trinta) dias contados a partir de sua emissão. 
(D) 45 (quarenta e cinco) dias contados de sua emissão. 

 
 
40. Na dispensação do medicamento Fenitoína 100mg, sujeito a Receita de Controle Especial, da Portaria 

344/98, a conduta do Agente para aviar o receituário deverá ser 
 

(A) apreender primeira via de cor branca, e devolução da segunda para dispensar o medicamento. 
(B) apreender a segunda via e devolução da primeira de cor branca para dispensar o medicamento. 
(C) exigir a prescrição em receituário de cor verde para dispensar o medicamento. 
(D) exigir a prescrição em receituário de cor azul para dispensar o medicamento. 

 
 
41. No armazenamento de medicamentos, o Agente de Apoio à Saúde sabe que o refrigerador é um 

equipamento que permite o armazenamento de medicamentos termolábeis. Diante desta situação, o 
Agente deverá, então, armazená-los entre temperaturas de 

 
(A) 0° e +10°C. 
(B) + 4° e +8°C.  
(C) – 4° e +10°C. 
(D) +16° e +22°C. 

 
 
42. No almoxarifado, quanto ao armazenamento/ estocagem de medicamentos, o Agente deve levar em 

consideração certos procedimentos para manter os medicamentos em condições adequadas. Em relação a 
esse assunto, assinale a alternativa correta. 

 
(A) As embalagens devem ser estocadas em local próximo a aparelhos de ar condicionado, 

refrigeradores, compressores, estufas. 
(B) As embalagens devem ser estocadas e empilhadas em contato direto com o solo e em lugar que 

receba luz solar direta para evitar o mofo. 
(C) As embalagens devem ser estocadas junto às paredes e encostadas umas às outras para evitar a 

circulação de ar e facilitar a amarração. 
(D) As caixas contendo medicamentos devem ser empilhadas em camadas desencontradas (sistema de 

amarração) para reduzir a tensão superficial e serem dispostas de forma que garanta a livre 
circulação de ar entre as mesmas. 
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43. No almoxarifado, os termômetros de máxima e mínima devem ser usados no 
 

(A) climatizador e freezer. 
(B) refrigerador e climatizador. 
(C) freezer e refrigerador. 
(D) ambiente e climatizador. 

 
 
44. Em relação à operacionalização dos serviços de almoxarifado, analise as assertivas abaixo. 
 

I. No caso de recebimento de um produto com mais de um lote de fabricação, este deve ser subdividido 
em quantos lotes forem necessários e armazenados/ estocados dessa forma. 

II. Os medicamentos termolábeis devem ter prioridade na conferência e armazenagem/ estocagem. 
III. O almoxarifado deve manter atualizados os dados sobre o estoque de medicamentos para a 

elaboração de mapas e facilitar novas aquisições. 
IV. Nas fichas de controle de estoque devem constar os dados: nome do medicamento, número do lote, 

prazo de validade, entrada, saída, estoque atualizado, cujos lançamentos de quantidades devem ser 
diários. 

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I, II e III, apenas. 
(B) I, II, III e IV. 
(C) I, III e IV, apenas. 
(D) II e IV, apenas. 

 
 
45. São atribuições da assistência farmacêutica no Município, com exceção da ação de 
 

(A) promover o uso racional de medicamentos junto à população aos prescritores e aos dispensadores. 
(B) assegurar a dispensação adequada dos medicamentos. 
(C) executar a padronização de medicamentos de vigilância epidemiológica. 
(D) assegurar o suprimento dos medicamentos visando garantir o abastecimento de forma permanente e 

adequada. 
 
 
46. Segundo a Lei nº 8.080/90 são objetivos e atribuições do Sistema Único de Saúde – SUS, entre outros, a 

execução das ações 
 

I. de Vigilância Sanitária. 
II. de Vigilância Epidemiológica. 
III. de Saúde do Trabalhador. 
IV. de Assistência Terapêutica Integral, inclusive farmacêutica. 

 
É correto o que está contido em 

 
(A) I e IV, apenas. 
(B) II, III e IV, apenas. 
(C) I, II, III e IV. 
(D) II e III, apenas. 
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47. A Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90 permite ao setor privado participar do SUS por meio de contratos e 
convênios de prestação de serviço ao Estado quando as unidades públicas de assistência não são 
suficientes para garantir o atendimento para toda a população de uma determinada região, de forma 

 
(A) complementar. 
(B) absoluta. 
(C) terciária.  
(D) acidental. 

 
 
48. A fim de evitar o vencimento e perdas na expedição de medicamentos, um agente priorizou alguns 

quantitativos. Em relação a esse assunto, para sua liberação, analise as assertivas abaixo. 
 

I. Menor prazo de validade e seu respectivo lote. 
II. Médio prazo de validade e seu respectivo lote. 
III. Maior prazo de validade e seu respectivo lote. 

 
O profissional considerou o que se afirma em 

 
(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I, apenas. 
(D) II, apenas. 

 
 
49. Entre as doenças abaixo relacionadas, é considerada Doença Sexualmente Transmissível (DST) o(a) 
 

(A) caxumba. 
(B) sífilis. 
(C) tétano. 
(D) sarampo. 

 
 
50. Após a administração de comprimidos, normalmente ocorre 
 

(A) metabolização. 
(B) distribuição. 
(C) excreção. 
(D) absorção. 

 
 


