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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
1. Com relação à toxicologia e às interações medicamentosas, marque a alternativa incorreta: 
(A) Dentre os fatores que influenciam na toxicidade dos medicamentos, podemos citar a 
temperatura, umidade, propriedades físico-químicas do fármaco, dosagem, via de administração, 
sexo, peso e idade do paciente. 
(B) As reações idiossincráticas são reações adversas que ocorrem somente após uma prévia 
sensibilidade do organismo ao toxicante ou a um produto quimicamente semelhante, enquanto as 
reações alérgicas são reações ou respostas quantitativamente anormais a certas substâncias 
químicas, provocadas por alterações genéticas. 
(C) No antagonismo competitivo, dois fármacos atuam sobre o mesmo receptor biológico, um 
bloqueando o efeito do outro. 
(D) A interação entre etanol e fármacos leva à alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas 
e, resultam no aumento ou na diminuição dos efeitos farmacológicos e colaterais do etanol e de 
outros fármacos. 
 
2. Conforme a legislação que rege o setor e as atividades do farmacêutico, tanto no âmbito público 
como privado, pode-se reconhecer como informação errada a alternativa: 
(A)  Os Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, dotados de personalidade jurídica de direito 
público, autonomia administrativa e financeira, são os responsáveis pela observância dos princípios 
da ética e da disciplina da classe dos que exercem atividades profissionais farmacêuticas no País. 
Todos os farmacêuticos engajados no serviço público devem possuir inscrição no conselho 
respectivo do estado que presta serviços farmacêuticos. Para o funcionamento das farmácias 
públicas, é obrigatória a presença do farmacêutico durante todo o horário de funcionamento, sendo 
a função de dispensação de medicamentos uma atribuição privativa deste profissional.  
(B)  A farmácia poderá ficar sem a assistência do técnico responsável, ou do seu substituto, pelo 
prazo de até trinta dias, quando por exemplo, o farmacêutico entrar em gozo de férias.  Neste 
período, todas as atividades devem continuar sendo desenvolvidas na farmácia. 
(C)  Independem de licença para funcionamento os estabelecimentos abrangidos pela Lei 6.360, 
de 23 de setembro de 1976, integrantes da Administração Pública, ficando sujeitos, porém, às 
exigências pertinentes às instalações, aos equipamentos e à aparelhagem adequados e à assistência e 
responsabilidade técnicas. Além disso, as farmácias públicas são isentas de pagamento da taxa para 
emissão da Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Farmácia (CRF). 
(D)  Quando do ato de dispensação, poderá o farmacêutico orientar o paciente, e atendendo seus 
interesses, efetuar a substituição do medicamento prescrito pela forma genérica, se houver, 
observando o princípio ativo, baseando-se na Denominação Comum Brasileira - DCB e, na sua 
falta, na Denominação Comum Internacional - DCI, a forma farmacêutica e a concentração do 
medicamento respectivo. 
 
3. Marque a alternativa correta: 
I) A hidroclorotiazida é um diurético que atua na Alça de Henle e, por este motivo, apresenta maior 
potência diurética que o tiazídico furosemida, que atua no túbulo distal do rim. 
II) A metoclopramida, um antiemético muito utilizado, é um antagonista dos receptores 
dopaminérgicos com ação central e periférica. Apresenta como principais efeitos colaterais 
distúrbios do movimento, da menstruação, diarreia, fadiga e estímulo da liberação de prolactina. 
III) O omeprazol e o pantoprazol, muito utilizados em úlceras pépticas, esofagite de refluxo e 
infecções bacterianas estomacais têm como mecanismo de ação a inibição irreversível da bomba de 
prótons H+/K- ATPase, que constitui a etapa terminal na via de secreção ácida. 
IV) Nos casos de crise de asma leve, em criança, em que o salbutamol xarope não produz o efeito 
farmacológico e leva a uma broncoconstrição acentuada, a conduta adequada é a administração 
deste mesmo medicamento na forma de aerossol.  
V) A colchicina, fármaco antigotoso, apresenta como efeitos adversos vômito, diarreia, dor 
abdominal e náusea, normalmente quando se usam doses máximas. 
São verdadeiras as seguintes afirmações: 
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(A) I e IV 
(B) II, III e V 
(C) II, III, IV e V 
(D) I, II, III e IV 
 
4. Com relação aos fármacos antidepressivos, está incorreta a seguinte afirmação: 
(A) A sertralina é um inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina. Apresenta como 
efeitos adversos insônia, tremor, disfunção sexual masculina, indisposição, perda do reflexo, entre 
outros.  
(B) A fluoxetina, além de ser um antidepressivo, é usada, também como ansiolítico. Apresenta 
como mecanismo de ação a inibição seletiva da recaptação de serotonina. 
(C) Os antidepressivos tricíclicos, como a imipramina, amitriptilina e clomipramina, são 
indicados para depressões mais profundas com risco de suicídio, distúrbio do pânico, bulimia, dor 
neurogênica, síndrome de narcolepsia, etc. e apresentam como principais efeitos adversos 
xerostomia, constipação, taquicardia, hipotensão, visão turva, sedação e tremor. 
(D) Em um quadro de depressão, geralmente o agente antidepressivo leva de quatro a seis 
semanas para estabilização dos receptores e, assim, passa a desencadear o efeito farmacológico. 
 
5. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela Constituição federal de1988 e regulamentado 
pela Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990, a qual dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e 
dá outras providências.  Sobre as principais normas de funcionamento e execução do Sistema de 
saúde no Brasil, é correto afirmar que: 
(A)  Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de 
ações de vigilância sanitária; de vigilância epidemiológica;  de saúde do trabalhador; e de 
assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, que fica totalmente descentralizada para os 
municípios, conforme os princípios do SUS.  
(B)  O Sistema Único de Saúde (SUS), sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, contará 
com as Conferências de Saúde e com os Conselhos de Saúde.  A Conferência de Saúde, em caráter 
permanente e deliberativo, 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; o Conselho de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários 
segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da 
política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por esta ou pela Conferência de Saúde.  
(C)  O farmacêutico do SUS deve obedecer os critérios para a dispensação de medicamentos 
genéricos, respeitada a decisão expressa de não intercambialidade do profissional prescritor, quando 
estiver expressa no receituário médico. 
(D)  De acordo com as atribuições de cada esfera de governo no âmbito do SUS, o órgão 
estadual responsável pela vigilância sanitária editará, periodicamente, a relação de medicamentos 
registrados no País, de acordo com a classificação farmacológica da Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais - Rename vigente e segundo a Denominação Comum Brasileira ou, na 
sua falta, a Denominação Comum Internacional, seguindo-se os nomes comerciais e as 
correspondentes empresas fabricantes.  Os medicamentos a serem adquiridos pela farmácia Básica 
do Município devem obrigatoriamente pertencer a Rename ou a Relação Municipal de 
Medicamentos Essenciais –Remume, que deve ser confeccionado pelo município 
independentemente.  Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, não há necessidade 
de observar-se as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde-SUS quanto 
às condições para seu funcionamento, visto que a iniciativa privada na área de saúde funciona 
apenas em caráter complementar ao setor público. 
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6. Identifique as afirmativas abaixo como falsas (F) ou verdadeiras (V), e marque abaixo a 
sequência correta das respostas: 
(  ) A insulina humana NPH e a insulina humana regular devem ser adquiridas e fornecidas pelo 
município a todos os pacientes portadores de Diabetes Mellitus, de forma gratuita, conforme o 
anexo IV da Portaria nº 4.217, de 28 de dezembro de 2010. 
(   ) Conforme o ELENCO DE REFERÊNCIA NACIONAL DO COMPONENTE BÁSICO DA 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (Anexo 1) da Portaria nº 4.217, de 28 de dezembro de 2010, 
apenas deve ser disponibilizado pelo município a apresentação de Captopril 25 mg, sendo que o 
referido medicamento não pode ser dispensado para os pacientes que utilizam a dosagem de 50 mg. 
(   ) O financiamento dos medicamentos descritos nos Anexos I, II e III é da  Portaria nº 4.217, de 
28 de dezembro de 2010, de responsabilidade das três esferas de gestão, devendo ser aplicados os 
seguintes valores mínimos:I - União: R$ 5,10 por habitante/ano; II - Estados e Distrito Federal: R$ 
1,86 por habitante/ano; e III - Municípios: R$ 1,86 por habitante/ano. 
(  ) O medicamento sinvastatina 20 mg deixou de fazer parte da Lista de medicamentos de 
referência para fornecimento pela secretaria estadual de saúde, não fazendo parte mais dos 
medicamentos Básicos a serem doados pela Farmácia Básica Municipal.  
(  ) Para a solicitação de medicamentos de responsabilidade do Governo do estado, serão 
obrigatórios os seguintes documentos do paciente: I - cópia do Cartão Nacional de Saúde (CNS); II 
- cópia de documento de identidade;  III - Laudo para Solicitação, Avaliação e Autorização de 
Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (LME), adequadamente 
preenchido; IV - prescrição médica devidamente preenchida; V - documentos exigidos nos 
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados na versão final pelo Ministério da Saúde, 
conforme a doença e o medicamento solicitado; e VI - cópia do comprovante de residência.  Os 
documentos devem ser encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde (Farmácia Básica) a 
Secretaria Estadual de Saúde, por meio de sua seccional correspondente a região do município.  O 
processo será então avaliado por profissionais responsáveis e terá deferimento ou indeferimento.   
No caso de deferimento, o processo será incluído no sistema on line de controle – Administração de 
Medicamentos (AME), o medicamento será então enviado mensalmente ao município de residência 
do paciente e o medicamento será dispensado na farmácia básica, devendo periodicamente ser 
renovado por meio de receitas e exames solicitados.  
(   ) O bloco de financiamento para a Assistência Farmacêutica será constituído por 2 componentes: 
I - Componente Básico da Assistência Farmacêutica; II - Componente Estratégico da Assistência 
Farmacêutica. 
(  ) Todas as compras realizadas pelo setor público, incluindo os medicamentos para a farmácia 
básica, devem ser adquiridos por processos de licitação, sem beneficiamento de 
marcas/laboratórios, sendo tratada como corrupção qualquer compra realizada sem processo 
licitatório. 
(A)  F; F; F; V; F; V; F. 
(B)  F; F; V; F; V; F; F. 
(C)  V; F; V; V; F; F; V. 
(D)  V; F; F; F; F; V; V. 
 
7.  Marque a alternativa correta: 
I) A eficácia anti-hipertensiva dos betabloqueadores adrenérgicos, como o propranolol e o atenolol, 
pode ser diminuída pela administração concomitante de ácido acetilsalicílico e dos anti-
inflamatórios não esteroides, provavelmente devido à inibição de prostaglandinas. 
II) Na presença de etanol no organismo, o metabolismo de muitos fármacos como 
benzodiazepínicos, barbitúricos, antidepressivos e hipoglicemiantes orais estão com o seu 
metabolismo diminuído, podendo diminuir seus efeitos.  
III) A ingestão concomitante de álcool e fármacos depressores do Sistema Nervoso Central resulta 
em efeito estimulante aditivo ou mesmo sinérgico, podendo levar o paciente à morte, devido à 
falência cardiovascular, depressão respiratória ou grave hipotermia. 
IV) Os alimentos interferem de modo importante na absorção das tetraciclinas, visto que o cálcio 
presente no leite e derivados causa formação de quelatos e precipitados, diminuindo a sua absorção. 
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V) A fenitoína pode acelerar o metabolismo hepático dos contraceptivos orais, por indução 
microssômica. Isso pode ser causa de falha anticonceptiva ou de irregularidades menstruais. 
Em relação as afirmativas acima, pode-se considerar como incorretas: 
(A) I, IV e V 
(B) II e V 
(C) I, II e III 
(D) II e III 
 
8. Marque a alternativa incorreta: 
(A) O atenolol e o metoprolol são exemplos de fármacos bloqueadores seletivos dos receptores 
β1 adrenérgicos, por este motivo são indicados para pacientes com tendência à broncoconstrição. 
(B) O propranolol é um fármaco β-bloqueador não seletivo, assim pode ser usado tanto como 
anti-hipertensivo, quanto profilático da enxaqueca e adjuvante na terapia para ansiedade. 
(C) A metildopa é um bloqueador seletivo dos receptores α2 adrenérgicos centrais, usada 
principalmente na hipertensão crônica durante a gestação, porém é contraindicada durante a 
lactação. 
(D) O diazepam tem propriedades ansiolítica, relaxante muscular, antidepressiva e 
anticonvulsivante. 
 
9.  Marque a alternativa que melhor representa as afirmativas abaixo: 
(   ) O objetivo do Decreto nº. 5.813, de 22 de junho de 2006 é garantir à população brasileira o 
acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável 
da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional.  É previsto, 
inclusive, incluir plantas medicinais e fitoterápicos na lista de medicamentos da “Farmácia Popular, 
demonstrando a visão do SUS em reconhecer e inclusive utilizar práticas comuns provindas da 
cultura da população para tratamento. 
(   )  Os portadores de diabetes receberão, gratuitamente, do Sistema Único de Saúde - SUS, os 
medicamentos necessários para o tratamento de sua condição e os materiais necessários à sua 
aplicação e à monitoração da glicemia capilar, incluindo as tiras reagentes, porém não  o 
equipamento para medição de glicose (glicosímetro), visto que desta maneira, se poderia vir a 
beneficiar uma marca específica, e tal fato é proibido pela legislação de compras públicas. 
(    ) A política  de saúde atual do SUS para plantas medicinais e fitoterápicos tem como base do seu 
arcabouço legal a Portaria Interministerial Nº 2.960, de 9 de dezembro de 2008, que aprova o 
Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e cria o Comitê Nacional de Plantas 
Medicinais e Fitoterápicos, entre outras regulamentações vigentes.  
(    ) Os medicamentos glibenclamida 5 mg comprimido; cloridrato de metformina 500 mg e 850 mg 
comprimido; glicazida 80 mg comprimido; insulina humana NPH - suspensão injetável 100 UI/mL; 
e insulina humana regular - suspensão injetável 100 UI/mL; e os insumos  seringas com agulha 
acoplada para aplicação de insulina; tiras reagentes de medida de glicemia capilar; e lancetas para 
punção digital fazem parte  do elenco de medicamentos e insumos disponibilizados pelo Sistema 
Único de Saúde destinados ao monitoramento da glicemia capilar dos portadores de diabetes 
mellitus.  
(   ) Desde a publicação da Portaria Nº 971, de 3 de maio de 2006, a qual aprovou a Política 
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no SUS, que a homeopatia, a 
fitoterapia e as plantas medicinais são reconhecidas como possibilidades de tratamento e podem ser 
disponibilizadas à população, sempre considerando e reconhecendo a cultura local. 
 
(A)  Existe somente uma alternativa errada nas afirmações acima. 
(B)  Todas estão corretas. 
(C)  V, V, V, F, F. 
(D)  V, F, F, V, V. 
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10. A organização estrutural/administrativa das farmácias e drogarias e a dispensação de 
medicamentos é regida por inúmeras legislações que devem ser obedecidas para garantir o sucesso e 
a segurança no trabalho do farmacêutico.  Sabe-se que existem medicamentos isentos de prescrição, 
ou seja, de venda livre, o que torna imprescindível que o farmacêutico utilize de seus 
conhecimentos para promover o uso racional dos mesmos; medicamentos que exigem prescrição, 
mas não com retenção de receita, porém, sabe-se que tal fato permite certas situações impróprias, e 
os medicamentos sujeitos a controle especial, com retenção da receita e diversas outras regras que o 
farmacêutico deve ficar atento e garantir que sejam cumpridas na íntegra.  Algumas normatizações 
são apresentadas abaixo, marque a sequência correta para as afirmativas:   
(    ) Conforme a Resolução RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009, as farmácias e drogarias devem 
possuir os seguintes documentos no estabelecimento: I - Autorização de Funcionamento de 
Empresa (AFE) expedida pela Anvisa; II - Autorização Especial de Funcionamento (AE) para 
farmácias, quando aplicável; III - Licença ou Alvará Sanitário expedido pelo órgão Estadual ou 
Municipal de Vigilância Sanitária, segundo legislação vigente e;  IV- Certidão de Regularidade 
Técnica, emitido pelo Conselho Regional de Farmácia da  respectiva jurisdição. 
(   )  Em relação a dispensação de medicamentos antimicrobianos, o farmacêutico deve obedecer ao 
previsto na Resolução RDC nº 20, de 5 de maio de 2011, como por exemplo: não há modelo de 
receita específico, porém a dispensação em farmácias e drogarias públicas dar-se-á mediante a 
retenção da 1ª (primeira) via da receita, devendo a 2ª (segunda) via ser devolvida ao paciente;  a 
receita de antimicrobianos é válida por 10 (dez) dias, a contar da data de sua emissão, e em 
situações de tratamento prolongado a receita poderá ser utilizada  para aquisições posteriores dentro 
de um período de 90 (noventa) dias, a contar  da data de sua emissão. 
(   ) As unidades públicas dispensadoras e os prescritores do medicamento à base de Talidomida 
devem ser credenciados e cadastrados, respectivamente, pela autoridade sanitária competente. A 
Notificação de Receita exclusiva para Talidomida é o único documento necessário para sua 
dispensação, sendo válida por  20 (vinte) dias, contados a partir da data de sua emissão e cada 
Notificação de Receita não poderá ser superior à necessária para o tratamento de 30 (trinta) dias. 
(    ) A Notificação de Receita "A", terá validade por um período de 30 (trinta) dias contados a partir 
de sua emissão e somente dentro da Unidade Federativa que concedeu a numeração. A Notificação 
de Receita "A" poderá conter no máximo 5 (cinco) ampolas e, para as demais formas farmacêuticas, 
a quantidade para o tratamento correspondente no máximo a 60 (sessenta) dias. A Notificação de 
Receita "B" poderá conter no máximo de 5 (cinco) ampolas e para as demais formas farmacêuticas 
de apresentação, poderá conter a quantidade correspondente no máximo a 30 (trinta) dias de 
tratamento. 
(   ) Pertencem a LISTA – B1, LISTA DAS SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS (Sujeitas a 
Notificação de Receita "B") os medicamentos alprazolam, clonazepam, fluoxetina, lorazepam, entre 
outros, LISTA - B2,  LISTA DAS SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS ANOREXÍGENAS 
(Sujeitas a Notificação de Receita "B") os medicamentos aminorex, anfepramona e femproporex, 
entre outros; e pertencente a LISTA – C1 , LISTA DAS OUTRAS SUBSTÂNCIAS SUJEITAS A 
CONTROLE ESPECIAL (Sujeitas à Receita de Controle Especial em duas vias) amitriptilina, 
biperideno, clorpromazina, entre outros. 
(A)  Todas as afirmativas são verdadeiras. 
(B)  Somente uma afirmativa é falsa. 
(C)  Somente uma afirmativa é verdadeira. 
(D)  Todas as afirmativas são falsas. 
 
11.  Marque a alternativa correta: 
(A)  Conforme o Código de Ética da profissão farmacêutica, o farmacêutico é um profissional da 
saúde, cumprindo-lhe executar todas as atividades inerentes ao âmbito profissional farmacêutico, de 
modo a contribuir para a salvaguarda da saúde pública e, ainda, todas as ações de educação 
dirigidas à comunidade na promoção da saúde, somente para aqueles farmacêuticos que realizam 
suas atividades na área de saúde pública. 
(B)  O Sistema Único de Saúde é custeado na forma de blocos de financiamento, apresentados a 
seguir: Atenção básica; Atenção de média e alta complexidade; Vigilância em Saúde;  Assistência 
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Farmacêutica e Gestão do SUS.    O financiamento e o fornecimento de medicamentos, produtos e 
insumos para os Programas Estratégicos são de responsabilidade do Governo do Estado, através de 
sua Secretaria Estadual de Saúde, e reúne: Programa de DST/AIDS (anti-retrovirais); Programa 
Nacional do Sangue e Hemoderivados; Imunobiológicos; Insulina.  O controle de Endemias: 
Tuberculose, Hanseníase, Malária e Leischmaniose, Chagas e outras doenças endêmicas de 
abrangência regional, no momento encontra-se negligenciado pelos órgãos da saúde, não existindo 
atendimento para a população acometida.  
(C)  As ações de Assistência Farmacêutica envolvem exclusivamente aquelas referentes à 
Atenção Farmacêutica, considerada como um modelo de prática farmacêutica, desenvolvida no 
contexto da Assistência Farmacêutica e compreendendo atitudes, valores éticos, comportamentos, 
habilidades, compromissos e co-responsabilidades na prevenção de doenças, promoção e 
recuperação da saúde, de forma integrada à equipe  de saúde. É a interação direta do farmacêutico 
com o usuário, visando uma farmacoterapia racional e a obtenção de resultados definidos e 
mensuráveis, voltados para a melhoria da qualidade de vida. Esta interação também deve envolver 
as concepções dos seus sujeitos, respeitadas as suas especificidades bio-psico-sociais, sob a ótica da 
integralidade das ações de saúde.    
(D)  O Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional consiste em financiamento para 
aquisição e distribuição de medicamentos de dispensação excepcional, para tratamento de 
patologias que compõem o Grupo 36 – Medicamentos da Tabela Descritiva do SIA/SUS. A 
responsabilidade pelo financiamento e aquisição dos medicamentos de dispensação excepcional é 
do Ministério da Saúde e dos Estados, conforme pactuação e a dispensação, responsabilidade do 
Estado. O Ministério da Saúde repassará aos Estados, mensalmente, valores financeiros apurados 
em encontro de contas trimestrais, de acordo com as informações encaminhadas pelos Estados, com 
base nas emissões das Autorizações para Pagamento de Alto Custo – APAC.  O Componente de 
Medicamentos de Dispensação Excepcional será readequado através de pactuação entre os gestores 
do SUS, das diretrizes para definição de política para medicamentos de dispensação excepcional. 
 
12. Marque a alternativa incorreta: 
(A) A associação de sulfato ferroso com dose elevada de ácido ascórbico pode ser considerada 
racional para os pacientes que apresentam dificuldade em absorver o ferro. 
(B) O anti-helmíntico albendazol não tem efeito giardicida, porém é indicado para o tratamento 
de ancilostomíase, ascaridíase, cisticercose, enterobíase, teníase, estrongiloidíase, triquinose e 
tricuríase.  
(C) A glibenclamida e a metformina reduzem o nível de glicose no sangue e são indicados para 
pacientes diabéticos insulino-independentes. 
(D) Sinvastatina e atorvastatina são fármacos extremamente eficazes em baixar as concentrações 
plasmáticas das LDL-colesterol, enquanto o bezafibrato é eficaz em baixar as concentrações de 
triglicerídeos e aumentar as concentrações das HDL-colesterol. 
 
13. As ações de Assistência Farmacêutica têm como finalidade contribuir na melhoria da qualidade 
de vida da população, integrando ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da 
saúde. Além disso, objetiva apoiar as ações de saúde na promoção do acesso aos medicamentos 
essenciais e promover o seu uso racional.  Pode-se dizer, portanto, que os serviços farmacêuticos no 
Sistema Único de Saúde hoje devem contemplar um conceito de maior amplitude, na perspectiva de 
integralidade das ações, políticas de medicamentos, ciência e tecnologia, desenvolvimento 
industrial, formação de recursos humanos, entre outras, garantindo a intersetorialidade inerente ao 
SUS, envolvendo tanto o setor público como o privado de atenção à saúde.  Utilizando os preceitos 
apresentados acima, marque a alternativa correta:  
(A)  O ciclo da Atenção Farmacêutica é composto pelas seguintes etapas:  Seleção de 
medicamentos; Programação; Aquisição; Armazenamento; Gestão de materiais; Distribuição de 
medicamentos e finalmente, a Dispensação propriamente dita. Todo o processo deve ser 
acompanhado pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), Instância colegiada, de caráter 
consultivo e deliberativo, que tem por única finalidade selecionar medicamentos essenciais a serem 
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utilizados no sistema de saúde nos três níveis de atenção, além de assessorar a gestão nas questões 
referentes a medicamentos. 
(B)  A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, na qual os farmacêuticos do SUS 
devem estar inseridos, deve considerar as especificidades regionais, a superação das desigualdades 
regionais, as necessidades de formação e desenvolvimento para o trabalho em saúde e a capacidade 
já instalada de oferta institucional de ações formais de educação na saúde.  A gestão se dará 
unicamente por conta da Comissão de Integração Ensino-Serviço – CIES, do Ministério da Saúde. 
(C)  Mesmo com a definição na legislação vigente de que em dispensários de medicamentos 
privativos de pequena unidade hospitalar ou equivalente, é obrigatória a presença do farmacêutico,  
muitas vezes isso não ocorre, mas isto não acarreta problemas relacionados ao uso e à gestão 
inadequada dos medicamentos. Ao se adotar a conduta de que os medicamentos podem ser 
“entregues” por qualquer pessoa, valoriza-se mais a quantidade dos medicamentos “entregues” e 
não a qualidade e a resolutividade da assistência farmacêutica. E, ao não se exercer um controle 
rigoroso dos estoques, da aquisição e da dispensação, certamente, haverá um comprometimento do 
erário com os desperdícios de recursos, possibilitando desvios, podendo acarretar prejuízos aos 
usuários do SUS. 
(D)  A distribuição de medicamentos das farmácias básicas deve seguir alguns fundamentos que 
melhoram o sucesso do serviço, como por exemplo: associar a distribuição de medicamentos a uma 
programação previamente estabelecida, contemplar no planejamento da distribuição o cronograma 
de entrega, normas e procedimentos, instrumentos (formulários contendo informações sobre 
especificação completa, quantidade, lote, prazo de validade, dentre outros) para acompanhamento e 
controle; considerar a estrutura física para o armazenamento dos produtos; separar os medicamentos 
por ordem cronológica de prazo de validade, procurando enviar a cada local um único lote de 
medicamento por vez; registrar a saída no sistema de controle após a entrega do pedido; elaborar 
relatórios mensais, informando aos gestores, as quantidades e recursos distribuídos, percentual de 
cobertura etc. 
 
14. O texto abaixo nos apresenta informações sobre a Atenção Farmacêutica, suas características 
conceituais, possibilidades de intervenções e campos de atuação do farmacêutico. Leia-o com 
atenção e identifique o local (linha) onde são apresentadas informações errôneas, que não condizem 
com a realidade da prática farmacêutica: 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Uma das maneiras de o farmacêutico contribuir para o sucesso do tratamento de pacientes é 
realizando a atenção farmacêutica, processo pelo qual presta-se um serviço especializado de 
atendimento, visando a resolução de  problemas relacionados com os medicamentos (PRM).  
Pode-se conceituar PRM como problemas de saúde, entendidos como resultados clínicos  
negativos, derivados do tratamento farmacológico que, produzidos por diversas causas têm 
como consequência, o não alcance do objetivo  terapêutico desejado ou o aparecimento de 
efeitos indesejáveis.  Uma das ações em atenção farmacêutica de grande relevância na saúde 
pública, por exemplo, é a orientação aos pacientes usuários do medicamento Captopril, o qual 
faz parte da RENAME 2010 e é muito prescrito atualmente para doenças cardiovasculares, 
como a hipertensão, de que tal  medicamento deve ser administrado pelo menos uma hora antes 
das refeições, pois a ingestão de alimentos reduz sua absorção em cerca de 30  a 50%, já que 
normalmente ele é prescrito na posologia de três vezes ao dia, o que o paciente interpreta como 
tendo que acompanhar as principais refeições – café , almoço e janta.  Além do melhor 
aproveitamento do medicamento e talvez até a redução da dose e dos custos, como mostrado 
acima, a atenção farmacêutica pode ajudar a identificar as Reações adversas a medicamento 
(RAMs), as quais são nocivas e não-intencionais e que ocorrem nas doses normalmente usadas 
em seres humanos.  Após a “tragédia da talidomida”, muitos países estabeleceram sistemas de 
monitorização de medicamentos para detecção precoce e prevenção da possibilidade da 
ocorrência de morbidade e mortalidade relacionadas a medicamentos. O sucesso desse trabalho 
depende da cooperação dos profissionais de saúde, em relatar suspeitas de RAMs, em especial 
as relacionadas a medicamentos novos. 
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Existe a apresentação de uma informação errada na linha: 
(A) Linha 04-05 
(B) Linha 06-07 
(C) Linha 15-16 
(D) Não existe informação errada no texto acima. 
 
15. Quanto ao medicamento azitromicina, somente uma alternativa está correta: 
(A) A administração oral concomitante de azitromicina e antiácidos pode reduzir a absorção da 
azitromicina. 
(B) A azitromicina inibe a síntese de ácido fólico dos micro-organismos. 
(C) A azitromicina tem somente ação bacteriostática. 
(D) Os micro-organismos se tornam resistentes à azitromicina pela ação das beta-lactamases. 
 
16. No que se refere às vias de administração de formas farmacêuticas, podemos afirmar que: 
(A) A via parenteral raramente produz efeitos tóxicos. 
(B) A via retal é utilizada para a administração exclusiva de supositórios. 
(C) A absorção do medicamento na via intramuscular é mais lenta que na via subcutânea.  
(D) Um medicamento administrado pela via oral tem mais chance de apresentar fenômeno de 
primeira passagem do que um fármaco administrado pela via retal. 
 
17. Em relação à farmacocinética, é correto afirmar que: 
(A) Os ácidos e bases fracos são mais facilmente reabsorvidos quando estão sob a forma 
ionizada.  
(B) A ligação dos fármacos às proteínas plasmáticas é um processo irreversível.  
(C) As bases fracas são absorvidas principalmente no duodeno. 
(D) Uma substância com pH baixo é melhor absorvida no intestino. 
 
18. Os medicamentos anti-inflamatórios não-esteroides (AINEs) estão entre os medicamentos mais 
utilizados na prática clínica. Estes medicamentos são muito utilizados por suas propriedades 
analgésica, antipirética e anti-inflamatória. Identifique as afirmativas abaixo como falsas (F) ou 
verdadeiras (V). 
(   ) O uso de AINEs promove aumento da secreção ácida pelo estômago, em razão do aumento da 
síntese de prostaglandinas. 
(  ) Os inibidores específicos da COX-2 causam mais frequentemente lesão aguda da mucosa 
gástrica que os da COX-1. 
(    ) O diclofenaco tem um poder anti-inflamatório similar ao do paracetamol. 
(  ) A administração oral concomitante de ácido acetilsalicílico e ibuprofeno pode aumentar os 
efeitos gastrintestinais de ambos os medicamentos. 
Com relação aos AINEs, assinale a alternativa correta: 
(A) F, F, V, V 
(B) V, V, F, V. 
(C) F, F, F, V. 
(D) F, V, V, F. 
 
19. Assinale a alternativa correta: 
(A) Não há interação medicamentosa importante entre prednisona e fenobarbital. 
(B) O uso concomitante de corticosteroides com diuréticos depletores de potássio pode 
intensificar a hipocalemia. 
(C) Os glicocorticoides provocam uma maior reabsorção de sódio do que os 
mineralocorticoides. 
(D) A retirada súbita da terapêutica prolongada com corticosteroides não provoca nenhum efeito 
adverso considerável. 
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20. A respeito dos opioides, assinale a alternativa correta: 
(A) A morfina não pode ser administrada concomitantemente com alimentos.  
(B) A retirada súbita da terapêutica prolongada com opioides não provoca nenhum efeito 
adverso considerável. 
(C) A administração de morfina não estimula a liberação de histamina. 
(D) Os efeitos adversos no trato gastrintestinal provocados pelos opioides podem ser 
minimizados com o uso de laxativos e emolientes para a constipação.  
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia, a seguir, um trecho do artigo A cidade se mexe. Da bicicleta ao Cycle Chic, de Zoppi-
Fontana (2011: 186-187) 
 

[Trecho 1] 
 
[Parág.1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Parág.2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Parág.3] 
 
 
 
[Parág.4] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Parág.5] 
 
 
 
 

[...] 
Conforme os próprios participantes, o Massa Crítica é um movimento social 

contestatário da organização de mobilidade urbana atual nas grandes metrópoles. Teve 
origem na cidade de São Francisco – EUA e atualmente se espalha por diversos países 
e cidades do planeta, realizando um passeio coletivo toda última sexta-feira de cada 
mês. Caracteriza-se por não possuir uma estrutura fixa e hierárquica, dependendo para 
sua realização do poder de convocação das redes sociais virtuais. Trata-se de uma 
nova forma de cyber-ativismo, cujo espaço de ação se encontra principalmente (se não 
exclusivamente) nas grandes cidades/metrópoles do mundo e em algumas capitais do 
Brasil. 

O nome do movimento se origina numa ação constitutiva da prática do grupo, 
o “corking”, que consiste em bloquear ou fechar a rua de circulação e as travessas, 
impedindo a passagem de carros e pedestres, para que o fluxo de ciclistas participando 
do passeio possa passar em massa e sem interrupções. Pelo fato de não estar 
constituído como uma ONG ou como qualquer outra organização civil militante, o 
movimento Massa Crítica não solicita autorização para a realização dos passeios, nem 
informa previamente às autoridades do percurso de seu trajeto, o que somado à prática 
do “corking”, ocasiona não poucos distúrbios nas ruas e confrontos com motoristas e 
pedestres. 

No entanto, para seus participantes, o passeio coletivo e, inclusive, a prática de 
“corking”, acrescida da entrega de panfletos e flores, são significados como uma 
manifestação festiva que convida à sociabilidade urbana: um convite à “fluidez da 
vida”. 

Com uma capacidade de mobilização imensurável, a Bicicletada de São 
Paulo reúne todos os meses centenas de pessoas na Praça do Ciclista, a 
última aconteceu sexta passada, dia 29/07. O movimento gera muita 
polêmica, entre outros motivos, por não ter líderes, organizador nem 
nenhum tipo de representante. 
Pra quem reclamar? Elogiar? Sugerir rotas e mudanças? A melhor (e 
única) maneira de propor qualquer ideia na Bicicletada é participando 
dela. Só quem está lá, na massa, pedalando e sentido a energia consegue 
entender perfeitamente o potencial anárquico-revolucionário que ela tem. 
(In: “Pedalando pela fluidez da vida”, de Aline Morães. Blog Vá de bike. 

Disponível em: http://vadebike.org Acesso em 18 jul 2011) 
A bicicleta é, assim, significada como ícone de um novo movimento contra a 

ordem instituída, projetando sobre os participantes uma aura de rebeldia: o ciclista 
disputa o espaço urbano com os carros, símbolos do capitalismo individualista e 
predatório. A bicicleta, ao contrário, convocaria ao laço social, à indistinção de 
classes, à convivência pacífica, à preservação do meio ambiente. 
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[Parág.6] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Parág.7] 
 
 
 
 
 
[Parág.8] 
 
 
 
 
 
 
[Parág.9] 
 
 
 
 
 
 

Pedalar bem vestido é uma das formas do cicloativismo. É uma negação 
viva, presencial e a prova de contestação da crença popular de que o 
ciclista sempre chega a destino sujo, suado e cheirando mal. Faz com que 
as pessoas entendam que ciclista não precisa ser sempre um adolescente 
sem camisa, um homem com roupa de atleta ou alguém que pedala por 
falta de dinheiro para a condução. Bicicleta é para todos. Não é coisa de 
esportista, de desocupado, de pobre, é coisa de gente. Gente que pode ser 
esportista ou preguiçosa, desocupada ou trabalhadora, pobre ou rica. A 
bicicleta é democrática e inclusiva. (In: “A importância do Cycle Chic”. 
Blog Vá de bike. Disponível em: http://vadebike.org Acesso em 28 jul 
2011. Destaque no original). 

Assim, a bicicleta surge como a nova utopia da pós-modernidade, 
“democrática, sustentável e inclusiva”. Convenientemente significada pelos discursos 
que constituem hoje a Formação Ideológica capitalista dominante (Orlandi, 2009): os 
discursos (formações discursivas) da mundialização, da preservação do meio 
ambiente, da democracia como valor universal, da inclusão e, acrescentamos, da 
solidariedade. 

E mesmo sem existir uma liderança formal, é impossível naõ notar uma 
organização coletiva, fluída, natural e orgânica. Presenciei dezenas de 
pessoas que participavam pela 1ª. vez da Massa Crítica fazendo “corking”, 
distribuindo flores e sorrisos a motoristas e pedestres. MÁGICO! Tai uma 
das belezas do movimento: transbordar voluntariamente bom humor, cores 
e alegria – mesmo nos momentos mais críticos. (In: “Pedalando pela 
fluidez da vida”, de Aline Morães. Blog Vá de bike. Disponível em: 
http://vadebike.org Acesso em 18 jul 2011) 

Mas será? Por que “pedalar bem vestido” é uma forma de ativismo? Por que os 
mesmos autores que escrevem seus textos e comentários nos blogs que militam 
abertamente a favor da “bicicleta para todos” incluem com menções de admiração não 
dissimulada links, citações e fotos do movimento CYCLE CHIC? Que sentidos 
significam esta militância? Quais ela silencia, mesmo “tomando posição” 
explicitamente pela “inclusão democrática”? 

 
(ZOPPI-FONTANA, Mónica. A cidade se mexe. Da bicicleta ao Cycle Chic. Cadernos 
de Estudos Lingüisticos, Campinas-SP, 53(2), Jul./Dez. 2011. p. 186-187). 

 
21. Qual é o assunto tratado no trecho 1: 
(A) A mobilidade urbana. 
(B) O movimento dos ciclistas. 
(C) O trânsito. 
(D) O exercício físico. 
 
22. Pode ser considerado como tema do trecho 1: 
(A) A manifestação social dos ciclistas sobre a organização móvel urbana atual.  
(B) A manifestação festiva da sociabilidade urbana.  
(C) A bicicleta é para todos. 
(D) A bicicleta(da) como potencial anárquico-revolucionário da organização de mobilidade 
urbana atual nas grandes metrópoles. 
 
23. Qual das alternativas abaixo é o tópico-frasal (ideia núcleo) dos argumentos (ideias secundárias) 
do parágrafo 6, do trecho 1: 
(A) Pedalar bem vestido é uma das formas do cicloativismo. 
(B) Bicicleta é para todos. 
(C) A bicicleta é democrática e inclusiva. 
(D) Faz com que as pessoas entendam que ciclista não precisa ser sempre um adolescente sem camisa, 
um homem com roupa de atleta ou alguém que pedala por falta de dinheiro para a condução. 
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24. Em “Convenientemente significada pelos discursos (...)” [parágrafo 7], a palavra que denota a 
coesão sequencial é: 
(A) Convenientemente  
(B) Significada pelos discursos 
(C) Pelos discursos 
(D) Discursos 
 
25. Em “Convenientemente significada pelos discursos (...)” [parágrafo 7], a palavra que denota o 
caso de elipse (omissão) do sujeito é: 
(A) Convenientemente  
(B) Significada  
(C) Pelos discursos 
(D) Pelos 
 
26. Em “(...) o Massa Crítica é um movimento social contestatário da organização de mobilidade 
urbana atual nas grandes metrópoles” [parágrafo 1], a palavra sublinhada pode ser substituída por 
qual das locuções adjetivas sem alterar o sentido: 
(A) de compilação 
(B) de contradição  
(C) de contestação 
(D) de constatação 
 
27. Considerando a pontuação da frase “Teve origem na cidade de São Francisco – EUA e 
atualmente se espalha por diversos países e cidades do planeta, realizando um passeio coletivo toda 
última sexta-feira de cada mês.” [parágrafo 1], o emprego da vírgula está correto em qual das 
alternativas:  
(A) Teve origem, na cidade de São Francisco – EUA, e atualmente se espalha por, diversos 
países e cidades do planeta, realizando um passeio coletivo toda última sexta-feira de cada mês. 
(B) Teve origem na cidade de São Francisco – EUA e atualmente se, espalha por diversos países 
e cidades do planeta, realizando um passeio coletivo toda última sexta-feira de cada mês. 
(C) Teve origem na cidade de São Francisco – EUA, e, atualmente, se espalha por diversos 
países e cidades do planeta, realizando um passeio coletivo toda última sexta-feira de cada mês. 
(D) Teve origem na cidade de São Francisco – EUA e atualmente, se espalha, por diversos 
países e cidades do planeta, realizando um passeio coletivo toda última sexta-feira de cada mês 

 
 

Para responder às questões de 28 a 31, leia o parágrafo 2, do Trecho 1, e considere as 
palavras destacadas: 

 
O nome do movimento se origina numa ação constitutiva da prática do grupo, o “corking”, 
que consiste em bloquear ou fechar a rua de circulação e as travessas, impedindo a passagem 
de carros e pedestres, para que o fluxo de ciclistas participando do passeio possa passar em 
massa e sem interrupções. Pelo fato de não estar constituído como uma ONG ou como 
qualquer outra organização civil militante, o movimento Massa Crítica não solicita 
autorização para a realização dos passeios, nem informa previamente às autoridades do 
percurso de seu trajeto, o que somado à prática do “corking”, ocasiona não poucos distúrbios 
nas ruas e confrontos com motoristas e pedestres¹. 

 
28. Em “O nome do movimento”, a palavra sublinhada tem a função sintática de: 
(A) de locução verbal 
(B) de adjunto adnominal   
(C) de complemento nominal 
(D) de adjunto adverbial 
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29. Considere, respectivamente, que, possa passar, Pelo fato de, à prática do: 
(A) conjunção integrante – locução verbal – locução conjuntiva – locução prepositiva 
(B) pronome relativo – locução verbal – locução prepositiva – locução prepositiva  
(C) conjunção integrante – locução verbal – locução conjuntiva – locução conjuntiva  
(D) pronome relativo – locução adverbial – locução adjetiva – locução conjuntiva 
 
30. A seguir, na oração subordinada, qual alternativa apresenta a oração principal no início da frase: 
(A) Ocasiona não poucos distúrbios nas ruas e confrontos com motoristas e pedestres¹, pelo fato 
de não estar constituído como uma ONG ou como qualquer outra organização civil militante, o 
movimento Massa Crítica não solicita autorização para a realização dos passeios, nem informa 
previamente às autoridades do percurso de seu trajeto, o que somado à prática do “corking”.  
(B) Pelo fato de não estar constituído como uma ONG ou como qualquer outra organização civil 
militante, o movimento Massa Crítica não solicita autorização para a realização dos passeios, nem 
informa previamente às autoridades do percurso de seu trajeto, o que somado à prática do 
“corking”, ocasiona não poucos distúrbios nas ruas e confrontos com motoristas e pedestres¹. 
(C) O que somado à prática do “corking”, ocasiona não poucos distúrbios nas ruas e confrontos 
com motoristas e pedestres¹, pelo fato de não estar constituído como uma ONG ou como qualquer 
outra organização civil militante, o movimento Massa Crítica não solicita autorização para a 
realização dos passeios, nem informa previamente às autoridades do percurso de seu trajeto.  
(D) O movimento Massa Crítica não solicita autorização para a realização dos passeios, nem 
informa previamente às autoridades do percurso de seu trajeto, o que somado à prática do 
“corking”, ocasiona não poucos distúrbios nas ruas e confrontos com motoristas e pedestres¹, pelo 
fato de não estar constituído como uma ONG ou como qualquer outra organização civil militante. 
 
31. Como se classifica a oração destacada Pelo fato de (...): 
(A) oração coordenada sindética adversativa 
(B) oração coordenada sindética final 
(C) oração subordinada sindética adverbial causal 
(D) oração subordinada sindética adverbial condicional 

 
Para responder às questões de 32 a 35, considere o Texto 2: 

 
[Texto 2] 

Açúcar: 
 

 

Exagero na ingestão desse alimento pode estar relacionado ao consumo de alimentos 

industrializados 

É fácil perceber que bolos, tortas e docinhos de festa, por exemplo, têm açúcar em sua 
composição. O que pode não ser tão simples de se dar conta é que muitos alimentos industrializados 
também possuem várias colheradas desse ingrediente e podem ser os responsáveis pela ingestão 
exagerada dele. Vale ressaltar que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que o 
consumo diário de açúcar corresponda a apenas 10% das calorias totais. 

O consumo excessivo de açúcar está relacionado ao aumento dos índices de obesidade, do 
diabetes e da síndrome metabólica. Além disso, a quantidade desse alimento que não for usada pelo 
organismo será armazenada no corpo, formando depósitos de gordura e prejudicando a saúde. 

Para evitar expor-se a esses riscos, não é necessário eliminar completamente os alimentos 
adocicados das refeições, basta comê-los com moderação. Estar ciente de que alimentos como 
refrigerantes, ketchup, biscoitos, iogurtes e sucos industrializados possuem açúcar, desta forma é 
importante diminuir a quantidade total ingerida. Verificar se a compulsão por doces está relacionada 
a um aspecto emocional e tentar reeducar o paladar, incluindo mais sucos naturais e frutas nas 
receitas também pode ser uma solução. 

ele pode estar onde você nem imagina.ele pode estar onde você nem imagina.ele pode estar onde você nem imagina.ele pode estar onde você nem imagina.    
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Tipos de açúcar 

  As diferenças que caracterizam os diversos tipos de açúcar estão relacionadas ao processo de 
refinamento. O mascavo, por exemplo, é obtido diretamente da concentração do caldo da cana 
recém-extraído, sem o uso de aditivos químicos para branqueamento. Além de carboidratos, esse 
tipo de açúcar contém vitaminas e sais minerais da cana-de-açúcar, como fósforo e cálcio. Já o 
refinado fino, o mais usado no consumo doméstico, tem sua coloração e textura alterada por 
processos físicos e químicos, sendo fonte apenas de energia e carboidratos. A quantidade de calorias 
dos dois, no entanto, é praticamente a mesma. 
Entre as outras variedades de açúcar estão: 

• Cristal: consiste em cristais grandes e transparentes, usados em receitas de doces. O 
refinamento pelo qual passa retira cerca de 90% dos minerais; 

• Confeiteiro: é finíssimo e pode possuir amido em sua composição para que os cristais não 
grudem uns aos outros. Ideal para o preparo de glacês e coberturas; 

• Demerara: extraído do melado, esse açúcar, de coloração marrom, também apresenta 
minerais na composição; 

• Açúcar invertido: apresenta modificação da estrutura molecular da sacarose. Bastante 
utilizado na fabricação de balas e doces; 

• Xarope de glicose: obtido no amido de milho. Ajuda a conferir mais cor aos alimentos. 
 
(“Açúcar: ele pode estar onde você nem imagina.” In: Viver Unimed. Impresso especial, Unimed SM. 
Seção Saúde e Alimentação. Edição Out/2011. p. 8). 

 
32. No texto “Açúcar: ele pode estar onde você nem imagina”, o discurso que movimenta os 
sentidos tem como construção semântica implícita: 
(A) declarar a importância do açúcar, porque a OMS recomenda o consumo diário. 
(B) declarar os tipos de açúcar.  
(C) declarar os malefícios do açúcar. 
(D) informar características (causas e efeitos) do açúcar e o seu funcionamento na saúde 
humana.  
 
33. Na passagem “(...) O que pode não ser tão simples de se dar conta é que muitos alimentos 
industrializados também possuem várias colheradas desse ingrediente e podem ser os responsáveis 
pela ingestão exagerada dele. Vale ressaltar que a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
recomenda que o consumo diário de açúcar corresponda a apenas 10% das calorias totais.”, os 
verbos destacados explicitam o eixo de sentido (valor linguístico): 
(A) de obrigatoriedade (saber) – de possibilidade (crer) – de obrigatoriedade (saber)   
(B) de obrigatoriedade (saber) – de obrigatoriedade (saber) – de obrigatoriedade (saber) 
(C) de possibilidade (crer) – de obrigatoriedade (saber) – de possibilidade (crer)  
(D) de possibilidade (crer) – de possibilidade (crer) – de possibilidade (crer) 
 
34. Considere os excertos abaixo: 
I. (...) Estar ciente de que alimentos como refrigerantes, ketchup, biscoitos, iogurtes e sucos 
industrializados possuem açúcar, desta forma é importante diminuir a quantidade total ingerida. 
II. (...) Além de carboidratos, esse tipo de açúcar contém vitaminas e sais minerais da cana-de-
açúcar, como fósforo e cálcio. 
 
As estratégias textuais usadas, respectivamente, nos excertos, conforme os sublinhados, são:  
(A) comparação – consequência  
(B) citação – causa   
(C) exemplificação – exemplificação  
(D) enumeração – enumeração  
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35. Na parte Tipos de açúcar, do texto 2, a formação de discursos que compõe o parágrafo está no 
campo do conhecimento: 
(A) médico  
(B) biológico  
(C) citológico 
(D) farmacêutico 
 
 
LEGISLAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 
36. Em relação ao cargo de farmacêutico, é incorreto afirmar que: 
(A) deve manter atualizados os Livros de Controle de  Medicamentos; 
(B) não concorre à escala de serviço nos finais de semana e feriados; 
(C) deve supervisionar o fornecimento de medicamentos; 
(D) é de sua responsabilidade providenciar e manter atualizada a documentação para o 
funcionamento da Farmácia Básica  da Prefeitura Municipal. 
 
37. Pode-se afirmar que o farmacêutico: 
(A) somente exerce suas funções junto à Farmácia da Prefeitura Municipal; 
(B) tem carga horária de vinte horas semanais; 
(C) deve ter, como habilitação mínima, o curso de técnico em farmácia; 
(D) poderá exercer suas funções, desde que necessário, em quaisquer farmácias do município, 
através de cedência. 
 
38. Não está entre os objetivos da assistência social: 
(A) a proteção à família, à maternidade, à infância e à velhice; 
(B) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes; 
(C) a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
(D) respeito à integridade física e moral dos presos. 
 
39. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, exceto: 
(A) seguro-desemprego, em caso desemprego involuntário; 
(B) assistência judiciária gratuita a todos os trabalhadores; 
(C) piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho; 
(D) proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. 
 
40. Sobre o Regime Jurídico  dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Sul, é correto 
afirmar que: 
(A) todos os cargos serão providos por concurso público; 
(B) adquirem estabilidade todos os servidores públicos após dois anos de efetivo exercício; 
(C) a remoção do servidor poderá ocorrer a pedido, atendida a conveniência do serviço; 
(D) o valor da função gratificada não será cumulado com o vencimento do cargo de provimento 
efetivo. 
 
41. Quanto à Lei Orgânica Municipal, é incorreto afirmar que: 
(A) não cabe ao Município desenvolver ações para desestimular o consumo de cigarros ou 
similares; 
(B) o Município poderá instituir regime previdenciário próprio ou vincular-se a regime 
previdenciário  federal ou estadual; 
(C) o Município poderá consorciar-se com outros municípios, mediante autorização legislativa, 
para a realização de obras de prestação de serviços públicos de interesse comum; 
(D) ao Município caberá planejar e executar a política de saneamento básico em articulação com 
o Estado e a União.  
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42. Entre as atribuições do Município, no Sistema de Saúde, é incorreto afirmar que: 
(A) planejar, programar e organizar a rede regionalizada e hierarquizada do Sistema de Saúde, 
em articulação com seus demais integrantes; 
(B) executar serviços de vigilância sanitária; 
(C) cabe à União planejar e fiscalizar a distribuição dos recursos destinados à saúde; 
(D) executar a política de insumos e equipamentos para a saúde, podendo, inclusive, estimular a 
pesquisa de medicamentos caseiros tradicionais. 
 
43. Ao Sistema Único de Saúde, no âmbito estadual, incumbe: 
(A) definir as prioridades e estratégias regionais de promoção da saúde;  
(B) formar consórcios intermunicipais de saúde; 
(C) gerir laboratórios públicos de saúde; 
(D) autorizar a instalação  de serviços privados de saúde e fiscalizar-lhes o funcionamento. 
 
44. Não está entre as atribuições do Estado, em relação à saúde: 
(A) coordenar e integrar as ações e serviços estaduais e municipais de saúde individual e 
coletiva; 
(B) desenvolver ações específicas  de prevenção contra deficiências, bem como de recuperação e 
habilitação dos portadores de deficiência; 
(C) regulamentar, com exclusividade, a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para 
fins de transplante, pesquisa ou tratamento;  
(D) propiciar recursos educacionais e os meios científicos que assegurem o direito ao 
planejamento familiar, de acordo com a livre decisão do casal.  
 
45. Nos termos da Constituição Federal, pode-se afirmar que não compete aos Municípios: 
(A) criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual; 
(B) legislar sobre trânsito e transporte; 
(C) legislar sobre assuntos de interesse local; 
(D) instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas.  
 
46. Em relação à organização dos poderes, pode-se afirmar que: 
(A) compete privativamente à Câmara dos Deputados processar e julgar os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade; 
(B) compete privativamente  ao Senado Federal proceder à tomada de contas do Presidente da 
República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura 
da sessão legislativa; 
(C) cabe ao Congresso Nacional aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a 
escolha de Ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo Presidente da República; 
(D) cabe ao Congresso Nacional, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos 
internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 
 
47. As ações e serviços públicos de  saúde constituem um sistema  único, organizado de acordo com 
as seguintes diretrizes: 
(A) fiscalização exclusiva dos Estados; 
(B) descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
(C) atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais; 
(D) participação da comunidade.   
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48. Para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado incumbe 
ao Poder Público: 
(A) preservar a integridade e a diversidade do patrimônio genético do País e fiscalizar as 
entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; 
(B) estabelecer prazos para a concessão de serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens; 
(C) promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública 
para a preservação do meio ambiente; 
(D) preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das 
espécies e ecossistemas. 
 
49. Não está entre os direitos individuais e coletivos estabelecidos pela Constituição Federal: 
(A) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 
(B) é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
(C) é garantida a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo; 
(D) é garantido o direito de propriedade. 
 
50. Em relação à organização dos Municípios, a Constituição Federal não estabelece que: 
(A) compete aos Municípios suplementar a legislação federal e estadual, no que couber; 
(B) cabe aos Municípios organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, os serviços públicos de interesse local; 
(C) cabe aos Municípios manter, com a colaboração técnica e financeira da União e do Estado, 
programas de educação infantil e de ensino fundamental; 
(D) compete aos Municípios legislar sobre desapropriação por interesse social. 
 
 
 
 

 




