
CARGO:  FARMACÊUTICO (30 HORAS)–

FRASE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

“Estou sempre alegre - essa é a maneira de resolver os problemas da vida.”

S10 V
ATENÇÃO: VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU
CARTÃO DE RESPOSTAS

PROVA

TARDE

1. Este contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B,C, D e E.

2. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento,

cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas

reclamações posteriores.

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde corretamente a cada

uma delas. O será o único documento válido para a correção eletrônica. O

preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do

candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,

o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .

- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de

uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença

do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo

início, .

7. Você só poderá levar este caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste e no

. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário

de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o

.

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça

seus pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no

Cronograma.

Caderno de Questões

Cartão de Respostas

Cartão de Respostas

Cartão de Respostas

Cartão de Respostas

Cartão de Respostas

Cartão de Respostas

Cartão de Respostas

sem levar este Caderno de Questões

Caderno de Questões

Caderno de Questões

Cartão de Respostas

Cartão de

Respostas

Cartão de Respostas

Gabarito Oficial da Prova Objetiva

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:

BOA PROVA!



02

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Texto 1:

Parece que, desde o início dos tempos, as
pessoas costumam deixar para amanhã o que
poderiam fazer hoje – para depois recriminar a si
mesmas e incomodar os outros. Isso não seria um
problema, não fosse que o tempo acaba. “Você pode
protelar, mas o tempo não”, dizia Benjamin Franklin.

No mundo do trabalho, o hábito de adiar tem
“um custo muito alto e visível”, disse Rory Vaden,
instrutor corporativo, segundo o qual as pesquisas
indicam que o funcionário médio admite perder duas
horas diárias em atividades que não são trabalho.

As pessoas sabem que adiando prejudicam a
si mesmas, aos outros e ao seu trabalho, então, por
que fazem isso? Em primeiro lugar, principalmente
nos dias de hoje, porque se sentem esmagadas.

Desde a recessão, as equipes de trabalho foram
reduzidas e a carga de trabalho e as pressões
aumentaram. As empresas exigem que os seus
funcionários sejam inovadores e criativos – e ao
mesmo tempo mais eficientes. É a receita da
paralisia.

Enquanto isso, tecnologias como o e-mail,
Facebook e Twitter oferecem mais possibilidades de
distração. Responder a um e-mail trivial ou cuidar de
outras minúcias pode proporcionar uma sensação
momentânea de realização, ou uma vitória rápida.

Frequentemente, os que gostam de adiar [...]
prefeririam ser acusados de não se esforçarem a ser
acusados de não terem a capacidade de fazer
alguma coisa; o conceito é: “se eu não acabar, nunca
poderão me julgar”. E pode haver também o medo do
sucesso.

U m c ú m p l i c e d a p r o t e l a ç ã o é o
perfeccionismo. Esperar até o último momento dá aos
perfeccionistas a desculpa perfeita: falta de tempo.
[...] Os perfeccionistas tendem a precisar da pressão
do “deadline” para obrigá-los a acabar.
[...]

A protelação muitas vezes está relacionada a
projetos de longo prazo. [...] Você pode dizer a si
mesmo que adiar um passo de um longo processo
constitui meramente um desvio, mas esse
comportamento acaba se tornando a regra e não a
e x c e ç ã o ; e o t r a b a l h o n u n c a a c a b a .

Nas empresas, o perfeccionismo torna-se
cúmplice do atraso

(Texto adaptado de Phyllis Korkki, THE NEW YORK TIMES.
Publicado em , 1º de março de 2012, p. B17)O Estado de S. Paulo

LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 01

Phyllis Korkki, autor do texto acima, defende a ideia
de que:

A) a protelação é um mal necessário no mundo do
trabalho.

B) o perfeccionismo ajuda no sucesso de todo
trabalho.

C) as tecnologias da informação são ferramentas
úteis.

D) o tempo é um aliado no mundo dos negócios.
E) o adiamento é resultado da pressão na vida

corporativa.

Questão 02

Entre os trechos abaixo, aponte aquele que compõe
um argumento do autor em favor de sua tese central.

A) “As pessoas costumam deixar para amanhã o que
poderiam fazer hoje.”

B) “No mundo do trabalho, o hábito de adiar tem um
custo muito alto e visível.”

C) “O funcionário médio admite perder duas horas
diárias em atividades que não são trabalho.”

D) “As equipes de trabalho foram reduzidas e a carga
de trabalho e as pressões aumentaram.”

E) “Os perfeccionistas tendem a precisar da pressão
do “deadline” para obrigá-los a acabar.”

Questão 03

Como recurso no auxílio de sua argumentação, o
autor do texto acima faz uso de:

A) paráfrases de outros autores.
B) citações diretas de outrem.
C) informações estatísticas.
D) linguagem conotativa.
E) metalinguagem.

Questão 04

Observe a seguinte passagem do texto: “Parece que,
desde o início dos tempos, as pessoas costumam
deixar para amanhã o que poderiam fazer hoje – para
depois recriminar a si mesmas e incomodar os
outros.”
A última oração subordinada, considerando a
sequência original do período, possui com sua oração
principal uma relação de:

A) causa.
B) finalidade.
C) consequência.
D) tempo.
E) concessão.
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Aponte a seguir uma reescrita possível para a
seguinte passagem, retirada do texto: “[...] por que
fazem isso?”

A) Porque fazem isso?
B) Fazem isso por quê?
C) Fazem isso por que?
D) Por quê fazem isso?
E) Fazem isso porquê?

Questão 06

Em “[...] as equipes de trabalho foram reduzidas e a
carga de trabalho e as pressões aumentaram.”, a
concordância verbal está correta. O mesmo NÃO
ocorre em:

A) Necessita-se de bons garçons.
B) Os dirigentes e os funcionários têm interesses

distintos.
C) Pedro ou Jorge herdará a mansão.
D) Consertam-se utensílios gastos.
E) Amultidão de fanáticos seguiram seu orador.

Questão 07

Entre as opções abaixo, identifique aquela cujo
sujeito é o mesmo que em: “É a receita da paralisia.”

A) Proclamaram a rebelião.
B) Basta de críticas.
C) Choveram aplausos.
D) Precisa-se de trabalhadores.
E) Faz semanas não recebem salário.

Questão 08

Questão 05

Considere a seguinte passagem: “[...] segundo O
QUAL as pesquisas indicam que o funcionário médio
admite perder duas horas diárias em atividades que
não são trabalho.”
A expressão à qual se refere o pronome relativo
destacado (O QUAL), por um processo de coesão
anafórica, é:

A) mundo do trabalho.
B) hábito.
C) Rory Vaden.
D) instrutor corporativo.
E) pesquisas.

Observe: “[...] tecnologias como o e-mail, Facebook e
Twitter oferecem mais possibilidades de distração.”
Todas as alterações da pontuação na reescritura da
passagem acima são possíveis, EXCETO:

A) Tecnologias, como o e-mail, Facebook e Twitter,
oferecem mais possibilidade de distração.

B) Tecnologias, como o e-mail, Facebook e Twitter;
oferecem mais possibilidade de distração.

C) Tecnologias – como o e-mail, Facebook e Twitter –
oferecem mais possibilidade de distração.

D) Tecnologias, como o e-mail, Facebook e, Twitter,
oferecem mais possibilidade de distração.

E) Tecnologias – como o e-mail, Facebook e Twitter,
oferecem mais possibilidade de distração.

Questão 09

A forma verbal presente em: “A protelação muitas
vezes está relacionada a projetos de longo prazo”, se
conjugada no pretérito mais-que-perfeito composto
do indicativo seria:

A) tem sido.
B) tinha sido.
C) tivesse sido.
D) tenha sido.
E) tiver sido.

Questão 10

Texto 2:

Em <http://clubedamafalda.blogspot.com/2006_01_01_archive.html>
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Para a compreensão do texto acima, assim como na
maioria das tirinhas, é requerida a atenção do leitor
para:

A) o significante e o significado.
B) a linguagem verbal e a linguagem não verbal.
C) a função metalinguística e a função referencial.
D) o emissor e a mensagem.
E) a denotação e a conotação.

Questão 12

Em “Mesmo que eu explicasse o problema do Vietnã,
você não iria entender!”, há uma relação de:

A) conformidade.
B) consecutividade.
C) condicionalidade.
D) causa.
E) concessão.

Questão 13

Na oração “Não é que você SEJA boba!”, a forma
verbal SEJA encontra-se no modo subjuntivo porque
expressa uma:

A) formulação.
B) transferência.
C) hipótese.
D) afirmação.
E) negação.

Questão 14

Escrita e desenhada pelo cartunista argentino Quino,
a personagem Mafalda preocupa-se com a
humanidade e a paz mundial desde 1943,
desfrutando de grande popularidade na América
Latina e na Europa. A tirinha acima produz seu efeito
de humor a partir da:

A) generalização que Mafalda faz do que venha ser
assunto de adulto.

B) curiosidade de Mafalda por assuntos que não
sejam próprios para sua idade.

C) relação intelectual que se estabelece entre
Mafalda e seu pai.

D) confiança que Mafalda deposita no pai ao falar de
pornografia.

E) gana de conhecimentos sociopolíticos que
Mafalda possui.

Questão 11

Considerando a seguinte resposta do pai de Mafalda:
“mas NÃO é assunto de criança!”, aponte o item que
informa a classificação morfológica e a função
s in tá t i ca da pa lav ra des tacada (NÃO) ,
respectivamente:

A) advérbio e adjunto adnominal.
B) adjunto adnominal e advérbio.
C) preposição incidental e advérbio.
D) advérbio e adjunto adverbial.
E) adjunto adverbial e advérbio.

Questão 15

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

A Constituição Federal garante o sigilo das
comunicações telefônicas, o qual somente poderá
ser quebrado:

A) por ordem judicial, na forma estabelecida pelo
juiz, para fins de instrução processual civil ou
penal.

B) por ordem da autoridade administrativa, policial
ou judicial, em nome do interesse público.

C) por ordem da autoridade judicial ou policial, para
fins de investigação criminal.

D) por ordem da autoridade judicial ou policial, em
caso de inquérito ou processo penal, ou por ordem
da autoridade administrativa, em caso de
procedimento administrativo disciplinar.

E) por ordem judicial, nas hipóteses e na forma da lei,
para fins de investigação criminal ou instrução
processual penal.

Questão 16

Anorma que preveja que a solução dos conflitos entre
a administração e os administrados sujeitar-se-á
obrigatória e exclusivamente a processo
administrativo, sendo vedado o acesso ao Poder
Judiciário:

A) somente tem validade no âmbito tributário.
B) é inconstitucional, porque ofende a garantia da

inviolabilidade da coisa julgada.
C) é inconstitucional, porque desrespeita ato jurídico

perfeito.
D) somente pode ser criada por emenda

constitucional.
E) é inconstitucional, porque ofende o direito à

inafastabilidade do controle jurisdicional.

Questão 17
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Nos termos da Constituição Federal, se respeitado o
teto da remuneração, a acumulação de cargos,
empregos e funções públicas é admitida na hipótese
de:

A) um cargo de professor e outro de médico, mesmo
que não haja compatibilidade de horários.

B) dois cargos ou empregos privativos de
profissionais da saúde com profissões
regulamentadas, desde que haja compatibilidade
de horários.

C) um cargo de Deputado Federal e outro de
professor, desde que haja compatibilidade de
horários.

D) um cargo de prefeito e outro de médico, desde
que haja compatibilidade de horários.

E) um cargo de vereador e outro de médico, mesmo
que não haja compatibilidade de horários.

Consiste em uma das finalidades constitucionais do
habeas data:

A) anular ato lesivo ao patrimônio público ou de
entidade de que o Estado participe, à moralidade
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio
histórico e cultural.

B) assegurar a liberdade de locomoção.
C) suprir norma regulamentadora cuja falta torne

inviável o exercício dos direitos e liberdades
constitucionais e das prerrogativas inerentes à
nacionalidade à soberania e à cidadania.

D) garantir o acesso à saúde, denegado pelo Poder
Público em lesão a direito líquido e certo
demonstrado pelo impetrante.

E) assegurar o conhecimento de informações
relativas à pessoa do impetrante, constantes de
registros ou bancos de dados de entidades
governamentais ou de caráter público.

Questão 18

Questão 19

Questão 20

A respeito do direito à saúde, conforme previsto pela
Lei Orgânica do Município de Vila Velha, assinale a
alternativa correta.

A) O direito à saúde não se coaduna com o direito à
opção quanto ao tamanho da prole.

B) É vedado ao Município cobrar contribuição do
usuário pela prestação de serviços de assistência
à saúde, mantido pelo Poder Público ou
contratados por terceiros.

C) É garantida a destinação de recursos públicos do
Sistema Único de Saúde no âmbito municipal para
auxílios ou subvenções a instituições privadas
com fins lucrativos.

D) O Município deve regulamentar o comércio de
sangue e de seus derivados, a partir de
concessões públicas a entidades filantrópicas.

E) O direito à saúde veda o controle da poluição
ambiental ou das condições de trabalho.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

Questão 21

O Sistema Único de Saúde é considerado a política
de maior inclusão social implementada no Brasil e
representa, em termos constitucionais, uma
afirmação do compromisso do Estado brasileiro para
com seus cidadãos. Em relação a esse sistema,
analise as afirmativas abaixo:

I. Foi criado pela Lei n° 8.080/90 a partir da
Conferência Internacional sobre a Atenção
Primária à Saúde, realizada em Alma-Ata que
reafirmou ser a saúde um dos direitos
fundamentais do homem.

II. A Lei n° 8.142/90 prevê a criação do Conasp para
atuar como organizador e racionalizador da
assistência médica e instituir medidas
moralizadoras na área da saúde.

III. O SUS deve ser organizado em redes
regionalizadas e hierarquizadas e atuar em todo o
território nacional, com direção única em cada
esfera de governo.

Conforme análise, assinale a opção correta.

A) Somente a afirmativa I está correta.
B) Somente a afirmativa II está correta.
C) Somente a afirmativa III está correta.
D) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
E) Somente as afirmativas II e III estão corretas.



06
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 22

As Redes de Atenção à Saúde estarão
compreendidas no âmbito de uma Região de Saúde,
ou de várias delas, em consonância com diretrizes
pactuadas:

A) nos Conselhos de Saúde.
B) nas Comissões de Integração.
C) no Ministério da Saúde.
D) nas Comissões Intergestores.
E) nas Fundações de Saúde.

Os serviços de saúde específicos para o atendimento
da pessoa que, em razão de agravo ou de situação
laboral, necessita de atendimento especial, são
chamados de:

A) serviços especiais de acesso aberto.
B) portas de entrada aos serviços do SUS.
C) atendimento de média complexidade.
D) diretrizes terapêuticas.
E) serviços de atendimento ocupacional.

Questão 23

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, tem o
importante papel de regular a estrutura organizativa
do SUS, o planejamento de saúde, a assistência à
saúde e a articulação interfederativa, entre outros
aspectos, necessários à sua consolidação e melhoria
permanente. Com base nesse decreto, responda às
questões 22, 23 e 24:

No que se refere à Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais – RENAME –, é correto
afirmar:

A) O Conselho Nacional de Farmácia é o órgão
competente para dispor sobre a RENAME, os
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em
âmbito nacional.

B) O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras
diferenciadas de acesso a medicamentos de
caráter especializado.

C) Os entes federativos não poderão ampliar o
acesso do usuário à assistência farmacêutica,
além do que foi estabelecido.

D) As atualizações da RENAME deverão ser
realizadas pelo Conselhos Regionais de
Farmácia a cada dois anos.

E) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não
poderão adotar relações específicas e
complementares de medicamentos.

Questão 24

São definidos como instrumentos básicos de
planejamento, nas três esferas de gestão do SUS, o
Plano de Saúde, as respectivas Programações
Anuais em Saúde e o Relatório de Gestão.
Considerando esses instrumentos, marque a
segunda coluna de acordo com a opção
correspondente na primeira.

1ª Coluna

(1) Plano de Saúde.
(2) ProgramaçãoAnual de Saúde.
(3) Relatório de Gestão.

2ª Coluna

( )instrumento que apresenta os resultados
a l c a n ç a d o s e o r i e n t a e v e n t u a i s
redirecionamentos que se fizerem necessários.

( )elaborado para um período de quatro anos, é o
instrumento que, no SUS, norteia todas as
medidas e iniciativas em cada esfera de gestão.

( )deve conter a definição das ações que, no ano
específico, irão garantir o alcance dos objetivos e
o cumprimento das metas do Plano de Saúde.

Asequência correta é:

A) 2, 1, 3.
B) 3, 2, 1.
C) 3, 1, 2.
D) 1, 2, 3.
E) 2, 3, 1.

Questão 25
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O SIAB – Sistema de Informação daAtenção Básica –
é uma ferramenta do Ministério da Saúde implantado
para:

A) acompanhar as ações e os resultados das
atividades realizadas pelas equipes do Programa
Saúde da Família.

B) registrar os dados referentes às visitas realizadas
pelosAgentes Comunitários de Saúde.

C) possibilitar o acompanhamento dos atendimentos
ambulatoriais, incluindo os exames diagnósticos.

D) informar os dados referentes às consultas
mensais e aos óbitos domiciliares em áreas
delimitadas.

E) notificar as doenças e/ou agravos de notificação
compulsória imediata nas unidades básicas de
saúde.

Questão 29

A incidência de dengue, em uma determinada região,
durante um período de tempo definido, diz respeito
à(ao):

A) número total de casos de dengue.
B) variação sazonal da dengue.
C) número de casos novos de dengue.
D) variação cíclica da dengue.
E) epidemia delimitada de dengue.

Questão 30

Os Conselhos de Saúde são instâncias permanentes
e de caráter deliberativo em todos os níveis de gestão
do sistema, devendo ser compostos por
representantes do governo, prestadores de serviço,
profissionais de saúde e usuários. Em relação à
distribuição das vagas nesses conselhos, o
percentual correto é:

A) 25% de entidades de usuários, 50% de entidades
dos trabalhadores de Saúde, 25% de
representação de governo, de prestadores de
serviços privados conveniados, ou sem fins
lucrativos.

B) 30% de entidades de usuários, 50% de entidades
dos trabalhadores de Saúde, 20% de
representação de governo, de prestadores de
serviços privados conveniados, ou sem fins
lucrativos.

C) 25% de entidades de usuários, 25% de entidades
dos trabalhadores de Saúde, 50% de
representação de governo, de prestadores de
serviços privados conveniados, ou sem fins
lucrativos.

D) 60% de entidades de usuários, 20% de entidades
dos trabalhadores de Saúde, 20% de
representação de governo, de prestadores de
serviços privados conveniados, ou sem fins
lucrativos.

E) 50% de entidades de usuários, 25% de entidades
dos trabalhadores de Saúde, 25% de
representação de governo, de prestadores de
serviços privados conveniados, ou sem fins
lucrativos.

Questão 26

Considerando a Portaria nº 104, de 25 de janeiro de
2011, que dispõe sobre as doenças, agravos e
eventos em saúde pública de notificação
compulsória, analise as afirmativas abaixo e em
seguida marque a opção correta.

I. As pneumonias e os acidentes de trabalho fatais
devem ser notificados em até 24 horas após a
suspeita inicial.

II. Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional – ESPIN – é um evento que apresenta
risco de propagação ou disseminação de doenças
para mais de uma Unidade Federada.

III. A notificação compulsória é obrigatória somente
aos médicos, enfermeiros, odontólogos e
biólogos.

A) Somente a afirmativa I está correta.
B) Somente a afirmativa II está correta.
C) Somente a afirmativa III está correta.
D) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
E) As afirmativas I, II e III estão corretas.

Questão 27

A História Natural da Doença pode ser dividida em
dois períodos: pré-patogênese e patogênese. No que
se refere ao período de pré-patogênese, marque a
opção correta.

A) Inicia-se com as primeiras ações que os
patógenos exercem sobre o ser afetado.

B) Nesse período se instalam as perturbações
bioquímicas em nível celular.

C) Ocorre a instalação, e eventual multiplicação dos
agentes etiológicos no hospedeiro.

D) É o período de inter-relação entre o agente
suscetível e o estímulo à doença.

E) Resulta da reação desencadeada pelo
estabelecimento da doença no hospedeiro.

Questão 28
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“A disponibilidade e o acesso aos medicamentos
constituem parâmetros que permitem medir a
qualidade dos serviços de saúde e constituem
indicadores sociais de justiça e equidade na
distribuição das riquezas de uma nação” (Declaração
sobre Políticas Farmacêuticas dos Países Andinos –
Cartagena, Colômbia, março de 1993). A proposta da
Política Nacional de Medicamentos encaminhada ao
Conselho Nacional de Saúde pelo Ministério da
Saúde, insere diretrizes gerais para a promoção do
uso de medicamentos genéricos, por intermédio da
adequação de instrumento legal específico,
englobando a adoção de denominação comum e
ações direcionadas à prescrição e ao uso destes
produtos. Adicionalmente, a adoção de uma política
de medicamentos genéricos, envolvendo a
p rodução , a ga ran t i a de qua l i dade , a
comercialização, a prescrição e o uso dos mesmos,
faz parte substancial da diretriz referente à promoção
do uso racional de medicamentos no país. Com base
em seus conhecimentos sobre este tema, avalie as
afirmativas a seguir e assinale a alternativa
INCORRETA.

A) O ponto central da estratégia de uma política de
medicamentos essenciais é a adoção de uma
política de medicamentos genéricos, entendidos
estes, como produtos rotulados exclusivamente
de acordo com a Denominação Comum Brasileira
(DCB) ou, complementarmente, a Denominação
Comum Internacional (DCI), caracterizada a
intercambialidade com os medicamentos de
referência.

B) A política de genéricos desejada deverá objetivar
uma maior racionalidade na utilização de
medicamentos, bem como estimular a
concorrência, na qual, os consumidores,
individuais e institucionais, terão disponíveis
produtos intercambiáveis de diferentes preços,
r e s p e i t a n d o - s e a d e c i s ã o d e n ã o
intercambialidade do profissional prescritor.

C) Como medicamento genérico entende-se, na
referência da OMS, como produto farmacêutico
intercambiável, ou seja, um produto farmacêutico
que pretende ser intercambiável com o produto
inovador, geralmente produzido após a expiração
da proteção patentária ou outros direitos de
exclusividade, independente de autorização da
companhia farmacêutica inovadora.

D) Medicamento similar é aquele que contém os
mesmos princípios ativos, as mesmas
c o n c e n t r a ç õ e s , a s m e s m a s f o r m a s
farmacêuticas, a mesma via de administração, a
mesma indicação terapêutica, a mesma
posologia e que é equivalente ao medicamento de

Questão 31

Ainda sobre a Política Nacional de Medicamentos,
suas diretrizes e ações, a promoção de condições
para a intercambialidade de produtos, numa política
de adoção de medicamentos genéricos pela
autoridade sanitária nacional, só é possível mediante
ações específicas. Analise as ações apresentadas a
seguir e assinale a que se encontra em
DESACORDO com a Política Nacional de
Medicamento.

A) Desenvolver e validar os requisitos de qualidade,
segu rança e e f i các ia ap l i cados aos
medicamentos de referência, elegendo as
especificações de substâncias padrão aplicáveis
aos medicamentros genéricos a serem
comercializados no país.

B) Definir os requisitos de demonstração de
equivalência terapêutica e regulamentar os
estudos de biodisponibilidade e bioequivalência.

C) Monitorar o cumprimento das boas práticas de
fabricação na indústria farmacêutica e o controle
regular da qualidade dos medicamentos no
mercado, além de regulamentar as boas práticas
d e a r m a z e n a m e n t o e t r a n s p o r t e d e
medicamentos, em toda a cadeia de distribuição.

D) Divu lgar a re lacão de produtos cuja
intercambialidade para determinados pacientes
possa acarretar efeitos não desejados ou, até
mesmo, imprevisíveis, em face de suas estreitas
margens terapêuticas.

E) Regulamentar a dispensação de medicamentos
genéricos nos serviços de assistência
farmacêutica governamentais e privados,
r e s p e i t a n d o - s e a d e c i s ã o d e n ã o
intercambialidade do profissional prescritor.

Questão 32

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

referência, não podendo diferir em características
tais como prazo de validade, embalagem,
rotulagem e excipientes.

E) Dois produtos são farmaceut icamente
equivalentes se possuem a mesma quantidade da
mesma substância ativa, na mesma forma
farmacêutica, se têm padrões idênticos ou
comparáveis e se estão indicados para
administracão pela mesma via, não acarretando,
necessariamente, equivalência terapêutica.
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A Relação Nacional de Medicamentos – RENAME –,
é um instrumento fundamental para que o Sistema
Único de Saúde – SUS – possa cumprir a sua
atribuição de prover, com os medicamentos
necessários, as pessoas que deles necessitam.
Alguns dos mais importantes critérios utilizados na
seleção destes medicamentos se encontram
relacionados a seguir.Analise e assinale a alternativa
correta.

A) Segundo uma das diretrizes recomendadas pela
OMS para a lista de medicamentos essenciais,
devem-se ter alternativas terapêuticas para todas
as doenças, cobrindo as necessidades da maioria
da população.

B) A eficácia do medicamento deve ter sido
demonstrada em estudos clínicos controlados de
Fase I e II.

C) Os medicamentos incluídos na lista são aqueles
que podem ser submetidos a especificações de
qualidade, controláveis com métodos definidos e
reproduzíveis.

D) Os medicamentos devem ter biodisponibilidade e
bioequivalência definidas, buscando a seleção de
m e d i c a m e n t o s c o m p r o p r i e d a d e s
farmacocinéticas mais favoráveis e que possam
ser aplicados sem considerações muito críticas às
associações medicamentosas.

E) Os medicamentos devem estar disponíveis no
mercado nacional, a baixo custo com indicação
terapêutica clara para doenças específicas.

Questão 33 Questão 34

A promoção do uso racional de medicamentos ocorre
quando o paciente recebe o medicamento apropriado
à sua necessidade clínica, na dose e posologia
corretas, por um período de tempo adequado e ao
menor custo para si e para a comunidade. Uma
questão inicial na discussão do estabelecimento dos
diferentes tipos de intervenções para promoção ou
avaliação do uso racional de medicamentos consiste
na identificação de possíveis problemas, como por
exemplo, os tipos de problemas relacionados à
prescrição. Sobre este tema, analise os dados
apresentados a seguir e assinale o tipo de problema
associado à prescrição.

A) Prescrição incorreta.
B) Subprescrição.
C) Prescrição extravagante.
D) Sobreprescrição.
E) Prescrição insegura.

A artrite reumatoide é uma doença imunológica que
provoca efeitos sistêmicos significativos, capazes de
reduzir a sobrevida do indivíduo, além da doença
articular que diminui a mobilidade e a qualidade de
vida. Na atualidade, o metotrexato é considerado um
fármaco antirreumático modificador da doença e de
primeira escolha no tratamento da artrite reumatoide,
sendo utilizado em até 60% dos pacientes. O
esquema posológico mais comum do metotrexato
para o tratamento da artrite reumatoide é de 15 a
20 mg por:

A) dia.
B) semana.
C) quinzena.
D) mês.
E) dias alternados.

Questão 35

Dados do Paciente

Nome: Maria Luiza Santos da Silva.

Sexo: Feminino.

Idade: 63 anos.

Alergias: não há.

Diagnóstico: Hipertensão arterial.

Prescrição: Uso interno

Bendroflumetiazida comprimidos _______2,5 mg, 1 x ao dia, 30 dias.

Lisinopril comprimidos_______________ 10 mg, 1 x ao dia, 30 dias..

Cloreto de Potássio- comprimidos efervescentes de 600 mg, 2 X ao dia, 30 dias.
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As interações que ocorrem no processo enzimático
quando dois fármacos são administrados
simultâneamente, acarretam aumento ou diminuição
da velocidade de biotransformação de um ou de
ambos os fármacos. A fenilbutazona, por exemplo, é
um indutor enzimático dos fármacos:

A) varfarina e cortisol.
B) cortisol e dexametasona.
C) dexametasona e teofilina.
D) cortisol e digoxina.
E) digoxina e dexametasona.

Questão 37

Entre os fármacos apresentados a seguir, assinale
aquele(s) que é(são) excretado(s) principalmente
pelos rins e, consequentemente, sofre(m) acúmulo
em pacientes com insuficiência renal:

A) claritromicina.
B) clindamicina.
C) amoxilina e ácido clavulânico.
D) ácido fusídico.
E) gentamicina.

Questão 38

Ao comparar o anlodipino com a nifedipina, o
anlodipino:

A) Possui uma efeito terapêutico mais duradouro.
B) Pode ser usada na hipertensão arterial.
C) Está disponível em aerossol.
D) Promove, como efeito colateral, edema nas

articulações.
E) Não pode ser usada na angina de peito.

Questão 39

O sítio de ação da furosemida é no(a):

A) túbulo contornado distal.
B) túbulo proximal.
C) túbulo coletor.
D) alça de Henle.
E) membrana glomerular.

Questão 40

Atriancinolona difere da hidrocortisona pelo fato de:

A) ser menos potente como anti-inflamatório.
B) estar disponível na forma oral.
C) possuir uma atividade farmacológica mais

duradoura.
D) possuir uma maior atividade mineralocorticoide.
E) estar disponível para aplicação tópica.

Questão 41

Qual entre os seguintes fármacos NÃO é indicado
como um agente para o tratamento da úlcera
gastrointestinal?

A) omeprazol.
B) rabeprazol.
C) misoprostol.
D) loperamida.
E) ranitidina.

Questão 42

Qual entre os fármacos apresentados a seguir é um
antagonista do folato que possui risco de
teratogenicidade?

A) Trimetoprima associado a sulfametoxazol.
B) Gliclazida.
C) Mesalazina.
D) Lisonopril.
E) Estreptomicina.

Questão 43

Sobre o tema “Interações Medicamentosas”, analise
as afirmativas a seguir e assinale a alternativa
correta.

A) O alopurinol pode inibir as enzimas hepáticas
envolvidas no metabolismo de anticoagulantes
orais, promovendo um efeito imprevisível em
alguns pacientes que leva ao aumento do efeito
hipoprotrombinêmico.

B) A metabolização da varfarina é alterada, por um
aumento acentuado, quando esta é associada à
cimetidina.

C) A cimetidina promove o aumento do metabolismo
dos betabloqueadores depurados primariamente
pelo fígado, como o propranolol, diminuindo seu
efeito betabloqueador.

D) A fenitoína induz o metabolismo microssômico
hepático de alguns fármacos como os
corticosteroides, com aumento acentuado de
seus níveis séricos.

E) A rifampicina tende a promover a diminuição do
metabolismo hepático dos corticosteroides,
levando ao aumento de seu efeito.

Questão 36
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Entre os fármacos apresentados a seguir, um deles
apresenta uma janela terapêutica estreita, com
diferenças significativas na biodisponibilidade após a
administração oral. A meia-vida deste fármaco em
pacientes idosos é aumentada em casos de danos
cardíacos, cirrose e infecções virais, e quando
associado a determinados fármacos, tais como
cimetidina, ciprofloxacina, contraceptivos orais e
fluvoxamina.Além disso, a meia-vida deste fármaco é
diminuída em fumantes, alcoólicos crônicos e quando
associado a fármacos como a fenitoína, rifampicina e
carbamazepina. O enunciado refere-se à(ao):

A) propranolol.
B) ampicilina.
C) teofilina.
D) eritromicina.
E) paroxetina.

Questão 47

Qual entre os seguintes anti-inflamatórios não
esteroidais pode ser útil para um tratamento de curta
duração direcionado a um paciente com artrite e que
apresenta queixa de dispepsia?

A) diclofenaco de potássio.
B) aspirina.
C) indometacina.
D) meloxicam.
E) diclofenaco de sódio.

Questão 48

Qual, entre os fármacos listados a seguir, deve ser
evitado quando um paciente está fazendo uso de
claritromicina?

A) bumetanida.
B) varfarina.
C) cimetidina.
D) naproxeno.
E) fenilefrina.

Questão 49

Os fármacos apresentados a seguir são agentes
antiparkinsonianos, EXCETO:

A) clorpromazina.
B) levodopa associada à carbidopa.
C) amantadina.
D) entacapona.
E) bromocriptina.

Questão 45

Qual dos efeitos farmacológicos apresentados a
seguir inclui aquele promovido por agentes
bloqueadores de canais de cálcio?

A) vasoconstrição.
B) dilatação arteriolar.
C) hipertensão.
D) efeito inotrópico positivo.
E) aumento da condução nos nodos sinoatrial e

atrioventricular.

Questão 46

Um paciente apresenta ao farmacêutico responsável
uma prescrição contendo cápsulas de cefalexina. O
produto está em falta na farmácia e uma prescrição
alternativa pode ser discutida com o profissional de
saúde prescritor. Analise as alternativas a seguir, e
assinale aquela que apresenta o fármaco a ser
recomendado como primeira opção para o caso
apresentado.

A) amoxacilina associada ao ácido clavulânico.
B) claritromicina.
C) norfloxacina.
D) ceftriaxona.
E) cefuroxima.

Questão 44
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Paciente do sexo feminino, 24 anos, apresenta ao
farmacêutico responsável um receituário médico com
a prescrição de comprimidos de amitriptilina, 25 mg,
para serem tamados duas vezes ao dia. A paciente
retorna à farmácia quatro dias após a dispensação do
medicamento com queixas de boca seca,
constipação e informando que o medicamento não
melhorou os sintomas da depressão. Ao assistir esta
paciente, o farmacêutico deve:

A) Orientar a paciente para interromper o uso do
medicamento.

B) Explicar à paciente que estes são efeitos
esperados para um tratamento recentemente
iniciado com este medicamento.

C) Contactar o prescritor e informá-lo de que o
medicamento não está sendo efetivo para esta
paciente.

D) Contactar o prescritor e informá-lo de que a
paciente está sofrendo de uma reação de
hipersensibilidade ao fármaco.

E) Contactar o prescritor e sugerir a possibilidade de
associar ao tratamento da paciente um agente
anticolinérgico.

Questão 50




