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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUÇARA  
Concurso Público nº 01/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farmacêutico (a) 
 

 
I N S T R U Ç Õ E S 

 
Leia e siga atentamente as instruções abaixo: 

1. Acompanhe, com o fiscal, a conferência da paginação do seu Caderno de Prova, apontando qualquer 
falha encontrada. 

2. Leia toda a prova para tomar contato com os assuntos em questão. 
3. Em cada questão apenas uma das alternativas é correta. 
4. Na avaliação desta prova, somente serão consideradas as respostas marcadas adequadamente no 

“CARTÃO-RESPOSTA” de computador, que não deve conter rasuras. Resposta com rasura será 
anulada. Também será anulada questão com mais de uma alternativa assinalada. 

5. O tempo de duração desta prova é de até três horas (das 9horas as 12horas), contado a partir do sinal 
do início da mesma. 

6. Os candidatos poderão levar o caderno de provas, depois de transcorrido 2h (duas horas) do início da 
mesma, sendo que o tempo mínimo de permanência do candidato no certame é de 1h (uma hora). 

7. Qualquer pedido de esclarecimento deverá ser dirigido, em voz alta, ao fiscal da sala. 
8. As 20 (vinte) questões da prova são de múltipla escolha. Leia com atenção o(s) texto(s) e os enunciados 

das questões. Para evitar rasuras no “CARTÃO-RESPOSTA”, ao encontrar a alternativa correta, 
segundo o enunciado da questão, assinale a alternativa correta na GRADE-RASCUNHO, a qual consta 
na última folha da prova, que você poderá destacar e levar. Posteriormente, transcreva a alternativa no 
“CARTÃO-RESPOSTA”. 

9. Os dois últimos candidatos que assinarem a Ata de Presença deverão acompanhar o fiscal de sala para 
acompanhar a conferência dos cartões. 

10. Estrutura da Prova por disciplina: 
 

1 - Conhecimento Específico 10 (dez) questões 

2 – Saúde Pública e Legislação 10 (dez) questões 

 
Prova Escrita – 05/02/2012 

 

 

 

 

ETIQUETA 
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1 – CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 
1. A Portaria 3.916/98, que regulamenta a Política Nacional de Medicamentos (PNM), definiu o conceito para 
Assistência Farmacêutica (AF). Em relação a Assistência Farmacêutica: 
I) Envolve o abastecimento de medicamentos em todas e em cada uma de suas etapas constitutivas, a 

conservação e o controle de qualidade, a segurança e a eficiência terapêutica dos medicamentos, o 
acompanhamento, e a avaliação da utilização, a obtenção e a difusão de informações sobre medicamentos e 
a educação permanente dos profissionais da saúde, do paciente e da comunidade para assegurar o uso 
racional de medicamentos.  

II) Para implementação da AF é fundamental ter como princípio básico norteador o ciclo da Assistência 
Farmacêutica, que é um sistema constituído pelas etapas de seleção, aquisição, controle de qualidade, 
distribuição e atenção farmacêutica. 

III) As atividades de AF devem ser preferencialmente coordenadas por profissional farmacêutico, tendo, 
entretanto, caráter multiprofissional, que envolvem o medicamento e que devem ser realizadas de forma 
sistêmica, articulada e sincronizada.  

IV) É uma Diretriz, mas não uma Prioridade da PNM. 
V) Na etapa de programação do Ciclo de AF padronizam-se os medicamentos essenciais a serem adquiridos ao 

local, e deve levar em consideração a menor relação custo/benefício e o perfil de segurança dos 
medicamentos.  

Em relação às afirmativas acima é correto afirmar que: 
a) I e II são verdadeiras. 
b) I e III são verdadeiras. 
c) II e IV são verdadeiras. 
d) III, IV e V são verdadeiras. 
e) IV e V verdadeiras. 
 
2. No ciclo de Assistência Farmacêutica a última etapa é denominada a dispensação, que consiste no ato do 
profissional farmacêutico proporcionar um ou mais medicamentos a um paciente, em resposta à apresentação de 
uma receita elaborada por profissional autorizado. Sobre esta etapa assinale a alternativa incorreta: 
a) A comercialização e dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial deve ser realizada 

exclusivamente por farmacêuticos sendo vedada a delegação de responsabilidade sobre a chave dos 
armários a outros funcionários da farmácia.  

b) Durante a dispensação dos medicamentos, o farmacêutico deve utilizar técnicas de abordagem ao paciente, 
acrescida de aconselhamento, com o objetivo de garantir a sua adesão ao tratamento e o uso correto do 
medicamento dispensado. 

c) Tem como objetivo proporcionar uma atenção farmacêutica de qualidade e garantir o fornecimento do 
medicamento correto e na quantidade adequada. 

d) É permitida ao farmacêutico a substituição do medicamento prescrito, exclusivamente pelo genérico 
correspondente, salvo restrições expressas pelo prescritor. 

e) Segundo a RDC 44/2009, os estabelecimentos farmacêuticos podem, além da dispensação, podem prestar 
serviço de atenção farmacêutica, sendo que a atenção farmacêutica domiciliar por farmácias e drogarias é 
estimulada e permitida à todos estabelecimentos farmacêuticos.   

 
3. A Rename serve como instrumento básico para a elaboração das listas estaduais e municipais de 
medicamentos segundo sua orientação epidemiológica. A seleção dos medicamentos da Rename baseia-se nas 
prioridades nacionais de saúde, bem como na segurança, na eficácia terapêutica comprovada, na qualidade e na 
disponibilidade dos produtos. Assinale a alternativa correta no que se refere a seleção e manutenção dos 
medicamentos na Rename: 
a) É realizada a avaliação sistemática da relação de medicamentos e demais produtos farmacêuticos que devem 

constar na Rename, com o propósito de selecionar os mais adequados para atender às necessidades de 
assistência à saúde de populações específicas. 

b) Para a avaliação dos medicamentos que compõem a Rename são constituídas comissões regionais que 
devem indicar e justificar a inclusão ou exclusão dos medicamentos e assim subsidiar a Comissão Nacional. 

c) Solicitações de inclusão, exclusão, substituição ou alteração de fármacos, forma ou concentração 
farmacêuticas podem ser encaminhadas para a comissão mediante formulário específico por instituições 
públicas ou privadas. 

d) Qualquer pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, ou instituição do poder público é legítima 
para encaminhar à Comissão Nacional solicitação de revisão dos medicamentos incluídos na Rename.   

e) Solicitações de inclusão, exclusão, substituição ou alteração de fármacos, forma ou concentração 
farmacêuticas podem ser encaminhadas para a comissão mediante justificativa apresentada por profissionais 
da saúde. 
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4. Assinale a alternativa correta: 
a) A farmacovigilância tem a finalidade de identificar os riscos relacionados aos problemas que envolvem os 

produtos farmacológicos no mercado, não se preocupando com a perda da eficácia e com o uso indevido ou 
abuso de medicamentos.  

b) O processo de seleção limita-se à elaboração da relação de medicamentos essenciais e do formulário 
terapêutico, não contemplando atividades relacionadas à farmacovigilância e a educação continuada. 

c) A farmacovigilância é uma forma de monitorar o consumo de medicamento. 
d) A farmacoepidemiologia, que inclui a farmacovigilância e os estudos de utilização de medicamentos, são 

ações estratégicas para o uso racional de medicamentos.  
e) Segundo a RDC 44/99 o farmacêutico pode contribuir para a farmacovigilância notificando a ocorrência de 

eventos adversos ainda não descritos nas bulas.  
 
5. Sobre a regulamentação da dispensação de medicamentos nos serviços públicos e privados.Assinale a 
alternativa correta: 
a) Analgésicos, antipiréticos e antibióticos administrados por via oral são considerados medicamentos de venda 

livre, não necessitando de prescrição médica para a sua dispensação. 
b) Benzodiazepínicos e antibacterianos são medicamentos dispensados somente sob prescrição médica e 

retenção da notificação Tipo B. 
c) O uso de medicamentos contendo a substância misoprostol fica restrito a estabelecimentos hospitalares. 
d) As substâncias retinóicas podem ser dispensadas sem a apresentação de receita médica. 
e) Anti-inflamatórios não esteróides seletivos da cicloxigenase 2 e antibacterianos são dispensados mediante 

apresentação e retenção da prescrição. 
 
6. Ao dispensar comprimidos de glibenclamida aos portadores de diabetes mellitus é importante informá-los 
sobre: 
a) O risco de diarréia e flatulência que são os principais efeitos colaterais relacionados ao uso deste fármaco. 
b) Da necessidade de aumentar a ingestão de carboidratos devido ao risco de hipoglicemia. 
c) Os sintomas da hipoglicemia (palpitações, sudorese, fome, confusão mental) para que aprendam a reconhecê-

los já que este é um efeito colateral grave e bastante frequente em usuários de sulfoniluréias.  
d) Que este é um fármaco secretagogo, ou seja, que aumenta a secreção de insulina e com isso reduz os níveis 

plasmáticos de glicose. 
e) Quando for prescrita uma dose diária que esta deve ser administrada à noite. 
 
7. As formas farmacêuticas cápsulas são fáceis de usar e de transportar, sendo facilmente deglutidas e os 
invólucros não apresentam sabor, característica importante quando se têm fármacos com sabor ou cheiro 
desagradáveis. Desta forma, é incorreto afirmar: 
a) A libertação do fármaco é rápida, uma vez que a pressão usada ou, o número de excipientes usados são 

reduzidos, quando comparados com comprimidos. 
b) Os invólucros são feitos de misturas de gelatina podendo conter pequenas quantidades de corantes, de 

materiais que tornem o invólucro opaco, de plastificantes ou de conservantes aprovados pelas autoridades. 
c) A gelatina é um produto obtido por extração após hidrólise de colágeno animal. 
d) Após a mistura homogênea dos pós o escoamento resultante deve ser adequado para assegurar que a 

mesma quantidade de pó seja administrada em cada cápsula no ato do enchimento. 
e) A cápsula de gelatina deve acondicionar substância ativa e excipientes, não sendo permitida a presença 

unicamente de substância ativa. 
 
8. Diversos fármacos necessitam ser diluídos, principalmente para facilitar a pesagem. Isso faz com que parte da 
matéria-prima seja constituída de uma substância inerte. Portanto, o farmacêutico não deve ignorar ou esquecer 
de fazer a correção do valor. Quanto devemos pesar de vitamina B12, considerando que esta esteja diluída a 
1:100 para que tenhamos 0,1 g da vitamina pura? 
a) 10 g 
b) 15 g 
c) 1 g 
d) 1,5 g 
e) 100 g 
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9. Para assegurar que os produtos farmacêuticos sejam dispensados e utilizados de forma segura, o 
farmacêutico não deve proceder da seguinte forma: 
a) Observar e cumprir as datas de validade, fazer girar os estoques e utilizar primeiramente as matérias-primas 

mais novas. 
b) Armazenar fármacos e medicamentos nas condições ambientais recomendadas. 
c) Observar os produtos quanto ao surgimento de evidências de instabilidades. 
d) Manipular adequadamente fármacos e medicamentos que requeiram manipulação extemporânea. 
e) Acondicionar os produtos utilizando recipientes e tampas recomendadas. 
 
10. A importância dos testes de estabilidade no desenvolvimento de formas farmacêuticas é reconhecida pela 
indústria farmacêutica. A caracterização da estabilidade de um medicamento está bastante legislada. Um 
fármaco é considerado adulterado se não reunir as características de qualidade e pureza que é suposto ter. Com 
relação à estabilidade de medicamentos, é incorreto afirmar:  
a) Estabilidade é a extensão na qual um produto mantém, dentro dos limites especificados e durante todo seu 

período de armazenagem e uso (seu tempo de prateleira), as mesmas propriedades e características que 
possuía no momento da produção. 

b) Os medicamentos podem sofrer alterações por causas externas e alterações por causas internas. São 
alterações externas as incompatibilidades entre fármacos ou destes com os excipientes. 

c) As alterações podem acontecer de forma mais rápida ou mais lenta. 
d) Alterações nos medicamentos podem levar à perda parcial ou total da sua atividade. 
e) Alterações nos medicamentos podem levar à formação de produtos cuja toxicidade seja extremamente mais 

elevada do que a do fármaco original. 
 
 

2 – SAÚDE PÚBLICA e LEGISLAÇÃO 
 

 
11.  Em conformidade com a Lei Nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, Artigo 13, a articulação das políticas e 
programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades, exceto: 
a) Alimentação e nutrição; 
b) Saneamento e meio ambiente; 
c) Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia; 
d) Recursos humanos; Ciência e tecnologia; e Saúde do trabalhador; 
e) Saúde do idoso e Saúde mental.  
 
12. Em epidemiologia, os coeficientes de morbidade são classificados em coeficiente de incidência, prevalência e 
letalidade. Com relação ao coeficiente de letalidade é correto afirmar:  
a)  Representa o risco de ocorrência (casos novos) de uma doença na população; 
b)  Representa o número de casos presentes (novos e antigos) em uma determinada comunidade num período 

de tempo especificado; 
c)  Representa a proporção de óbitos entre os casos da doença, sendo um indicativo da gravidade da doença ou 

agravo na população; 
d)  Representa o risco de óbito na comunidade; 
e)  É uma estimativa do risco da população morrer por doenças infecciosas e parasitárias, classificadas no CID-

10 Mortalidade. 
 
13.  A Portaria Nº 687/GM de 30 de março de 2006 que aprova a Política Nacional de Promoção da Saúde se 
refere como uma das ações específicas “a prevenção e o controle do tabagismo”, tendo como objetivo 
sistematizar ações educativas e mobilizar ações legislativas e econômicas, de forma a criar um contexto que:  
Assinalar a alternativa correta: 
a) Reduza a aceitação social do tabagismo, proteja a população dos riscos da exposição à poluição tabagística 

ambiental e reduza o acesso aos derivados do tabaco. 
b) Contribua com a formulação, implementação e avaliação de políticas públicas que garantam o acesso aos 

fumantes a locais públicos sem discriminação, considerando as especificidades culturais, regionais e locais. 
c) Oferte práticas corporais/atividade física como caminhadas, prescrição de exercícios, práticas lúdicas, 

esportivas e de lazer, na rede básica de saúde, voltadas para a comunidade fumante. 
d) Apoie às campanhas de divulgação em massa dos dados referentes às mortes e sequelas provocadas por 

complicações do tabaco e acidentes de trânsito. 
e) Amplie o fortalecimento da Rede Nacional de Prevenção da Violência e Promoção da Saúde para os usuários 

de tabaco. 
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14.  De acordo com a Portaria Nº 399/GM de 22 de Fevereiro de 2006, que divulga o Pacto pela Saúde, com 
relação ao financiamento do Sistema Único de Saúde, os blocos de financiamento para o custeio são:  
Assinalar a alternativa correta: 
a) Atenção Primária, Atenção Secundária e Atenção Terciária; 
b) Atenção Básica, Atenção de Média e Alta Complexidade, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica e 

Gestão do SUS; 
c) Atenção Mínima, Atenção Especializada em Saúde e Gestão do SUS; 
d) Atenção Básica, Atenção Secundária e Atenção Especializada; 
e) Atenção Mínima, Atenção Secundária e Atenção Quaternária.  
 
15.  A Portaria Nº 648/GM de 28 de março de 2006 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, referenda 
que a além dos princípios gerais da Atenção Básica, a Estratégia Saúde da Família deve, exceto: 
a) Ter caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios em que as Equipes 

Saúde da Família atuam; 
b) Atuar no território, realizando cadastramento domiciliar, diagnóstico situacional, ações dirigidas aos problemas 

de saúde de maneira pactuada com a comunidade onde atua, buscando o cuidado dos indivíduos e das 
famílias ao longo do tempo, mantendo sempre postura pró-ativa frente aos problemas de saúde-doença da 
população; 

c) Desenvolver atividades de acordo com o planejamento e a programação realizada com base no diagnóstico 
situacional e tendo como foco a família e a comunidade; 

d) Apoiar a articulação de investimentos de instituições estrangeiras, em parceria com a indústria farmacêutica 
nacional para a utilização de medicamentos de pesquisa clínica. 

e) Buscar a integração com instituições e organizações sociais, em especial em sua área de abrangência, para o 
desenvolvimento de parcerias; e ser um espaço de construção de cidadania. 
 

16.  A Lei nº 453, de 28/12/90, estabelece o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município de Pejuçara, 
dispõe sobre seu Quadro de Cargos e Funções, e dá outras providências. No que tange as promoções, estas 
obedecerão aos critérios de tempo de exercício em cada classe e de merecimento. O tempo de exercício 
necessário em cada classe, para fins de promoção, será de:  
Assinale a alternativa incorreta: 
a) Três anos na classe A; 
b) Quatro anos na classe B; 
c) Cinco anos na classe C; 
d) Seis anos na classe D; 
e) Sete anos na classe E. 
 
17.  Segundo a Lei Orgânica do Município de Pejuçara, o Poder Executivo e o Legislativo são obrigados a 
fornecer a qualquer interessado, no prazo máximo de ______________ dias certidões de atos, contratos e 
decisões, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição, assim 
como atender as requisições judiciais em igual prazo, se outro não for fixado pelo requisitante.  
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna da questão: 
a) 10 (dez) dias; 
b) 20 (vinte) dias; 
c) 30 (trinta) dias; 
d) 25 (vinte cinco) dias; 
e) 15 (quinze) dias. 
 
18.  Assinale a alternativa incorreta: Conforme Lei Orgânica do Município de Pejuçara,  é assegurado aos 
servidores da administração direta ou indireta:  
a) o pagamento da remuneração mensal até o último dia do mês do trabalho prestado; 
b) o pagamento de gratificação natalina, também denominada 13º (décimo terceiro) salário, será efetuado até o 

dia 20 (vinte) de dezembro do ano em curso; 
c) gratificação adicional por tempo de serviço, não cumulativa, de 10%, 15%, 20%, 25% e 30% sobre o salário 

ou vencimento básico, correspondente a 10, 15, 20, 25 e 30 anos de serviço, respectivamente; 
d) todo servidor municipal poderá ser diretor ou integrar conselho de empresa fornecedora ou prestadora de 

serviço ou que realize qualquer modalidade de contrato com o Município; 
e) todo servidor municipal em exercício de função gratificada ou de cargo em comissão se sujeitará às mesmas 

regras fixadas para os Vereadores, fixadas no artigo 28 (vinte e oito) desta Lei Orgânica,  no que couber. 
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19.  Os projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal como: o Plano Plurianual, as Diretrizes 
Orçamentárias e os Orçamentos Anuais serão enviados pelo Prefeito Municipal à Câmara Municipal nos 
seguintes prazos: 
I - o projeto de lei do Plano Plurianual, até 30 de junho do primeiro ano do mandato do Prefeito; 
II - o projeto de lei de Diretrizes Orçamentárias, anualmente, até 31 de julho; 
III - o projeto de lei do Orçamento Anual, até 31 de setembro de cada ano. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas a assertiva I está correta; 
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas; 
c) Apenas a assertiva III está correta; 
d) Apenas a assertiva II está correta; 
e) As assertivas I, II e III estão corretas. 
 
20.  Dentre os deveres do servidor público previstas no Art. 133, do Regime Jurídico Municipal, assinale a 
alternativa que não se enquadra como dever do servidor público de Pejuçara: 
a) apresentar-se ao serviço em boas condições de asseio e convenientemente trajado ou com   o uniforme que 

for determinado; 
b) observar as normas de segurança e medicina do trabalho estabelecidas, bem  como o  uso  obrigatório dos 

equipamentos de proteção individual (EPI) que lhe forem fornecidos; 
c)  manter espírito de cooperação e solidariedade com os colegas de trabalho; 
d)  representar  contra  a legalidade e uso do poder; 
e)  apresentar relatórios ou resumos  de suas atividades  nas hipóteses  e  prazos  previstos  em lei ou 

regulamento, ou quando determinado pela autoridade competente. 
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