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“Só fazemos melhor, aquilo que repetidamente insistimos em melhorar.”
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:

1.

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

2.

Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas 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 Cartão de Respostas a opção que responde corretamente a cada
uma delas. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção eletrônica. O
preenchimento do Cartão de Respostas e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do
candidato. Não haverá substituição do Cartão de Respostas, por erro do candidato.

4.

Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
- 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 Cartão de Respostas.
- 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, sem levar este Caderno de Questões.

7.

Você só poderá levar este Caderno de Questões 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 Caderno de Questões e no
Cartão de Respostas. 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 Cartão de
Respostas.
11.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas. Não esqueça
seus pertences.

12. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no
Cronograma.
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ambições e os desinteresses, a beleza e a fealdade, a
saúde e a invalidez ...
E, além disso, amo-te porque és, juntamente
com o café, o que era nas antigas povoações
selvagens o cachimbo da paz, – o veículo da
hospitalidade e da sociabilidade.
Na roça, é tomando café que se estabelecem
e estreitam as relações; na cidade, é viajando no
mesmo bonde que se consegue isso.
O bonde é um criador de relações de amizade
... e de amor. Há amigos inseparáveis, que se viram
pela primeira vez no bonde, começaram por olhar-se
com desconfiança, passaram a saudar-se com
cerimônia, encetaram palestras frias, foram do
senhor ao você e do você ao tu, e uniram-se para a
vida e para a morte [...].
Ontem, quando te vi simbolicamente
apoteosado, junto da estátua de Caxias, numa
irradiação ofuscante, – dei-te um longo olhar
enternecido e grato. Emblema da simplicidade,
imagem do congraçamento, veículo da democracia –
tu bem merecias essa homenagem ruidosa!
Agora mesmo, quase ao terminar esta
Crônica, toda consagrada à tua glória, estou
antegozando a satisfação que me vais dar daqui a
pouco ... Por esta linda manhã, tão cheia de sol, vais
levar-me por aí a fora, embebido na contemplação
das coisas e das gentes, adormecendo com o teu
brando movimento a recordação dos aborrecimentos
que me oprimem, e oferecendo-me, em cada esquina
dobrada, um espetáculo novo e um novo gérmen de
sonhos consoladores.
Haverá alguém que te não ame, bonde
carioca?
Vê lá agora se, inchado de orgulho com esta
declaração de amor, vais ficar pior do que és. Porque,
enfim, tu és bom, mas não és perfeito. E nada impede
que te aperfeiçoes: podes muito bem livrar-te do
sistema dos comboios, podes bem ter uma luz que
não prejudique tanto os olhos de quem te frequenta à
noite, – e podes, enfim, andar um pouco mais
depressa. Nem todos gostam de sonhar como eu: há
quem goste de agir, – e, para esses, tu ainda és quase
tão moroso como a velha gôndola que destronaste ...

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.
O bonde
Não me faltaram assuntos com que atulhar o
bojo de uma larga crônica, bem nutrida e bem
variada, neste sábado em que escrevo – um sábado
alegre e quente, um sol que cobre de tons de ouro e
topázio os nossos feios telhados do século atrasado.
Mas não quero outro assunto senão este: o bonde, –
o bonde amável e modesto, veículo da democracia,
igualador de castas, nivelador de fortunas, – o bonde
despretensioso, de que, anteontem, festejamos o
35° aniversário natalício.
Natalício sim, – porque, para o Rio de Janeiro,
o bonde nasceu há trinta e cinco anos, somente. E a
cidade ainda está cheia de gente que se lembra das
gôndolas pesadas e oscilantes, que se arrastavam
aos trancos, morosas e feias como grandes
hipopótamos.
O bonde, assim que nasceu, matou a
“gôndola”, e a “diligência”, limitou despoticamente a
esfera da ação das caleças e dos couplets, tomou
conta de toda da cidade, – e só por generosidade
ainda admite a concorrência, aliás bem pouco forte,
do tílburi. Em trinta e cinco anos, esse operário da
democracia estendeu por todas as zonas da urbs o
aranhol dos seus trilhos metálicos, e senhoreou-se
de todas as ruas urbanas e suburbanas, povoando
bairros afastados, criando bairros novos, alargando
de dia em dia o âmbito da capital, estabelecendo
comunicações entre todos os alvéolos da nossa
imensa colmeia. São dele as ruas, são dele as
praças, tudo é dele, atualmente. De dia e de noite,
indo e vindo, ao ronrom da corrente elétrica, ou ao
rumoroso patear dos muares sobre as pedras, aí
passa ele, o triunfador, – o servidor dos ricos, a
providência dos pobres, a vida e a animação da
cidade.
Haja sol ou chova, labute ou durma a cidade, o
trabalho metódico do bonde não cessa: e alta noite,
ou alta madrugada, quando já os mais terríveis
notívagos se meteram no vale dos lençóis, ainda ele
está cumprindo o seu fadário, deslizando sobre os
trilhos, abrindo clareiras na treva com as suas
lanternas vermelhas ou azuis, acordando os ecos das
ruas desertas, velando incansável pela comodidade,
pelo conforto, pelo serviço da população. Cheio ou
vazio, com passageiros suspensos em pencas das
balaustradas ou abrigando apenas dois ou três
viajantes sonolentos, – a sua marcha é a mesma,
certa e pausada, num ritmo regular que é a expressão
perfeita de regularidade da sua missão na terra ...
[...] Tu és um grande apóstolo do Socialismo,
ó bonde modesto! tu destruíste os preconceitos de
raça e de cor, tu baralhaste na mesma expansão de
vida o orgulho dos fortes e a humildade dos fracos, as

(BILAC, Olavo. O bonde. In: DIMAS, Antônio (Org.). Olavo Bilac.
Vossa Insolência. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
p. 318-28.)

apoteosado: glorificado.
caleça: carruagem de quatro rodas e dois assentos,
puxada por uma parelha de cavalos.
couplet: carruagem fechada, de quatro rodas,
geralmente para dois passageiros.
notívago: aquele que anda de noite.
patear dos muares: pisada das mulas.
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Questão 04

Questão 01

Assinale a alternativa que justifica, corretamente, o
uso do travessão em “Natalício sim, – porque, para o
Rio de Janeiro, o bonde nasceu há trinta e cinco anos,
somente.”

Com base na descrição do bonde nas ruas, como o
autor contrapõe o atraso e a modernização da
cidade?
A) O atraso é marcado pelo sol que cobre de dourado
os feios telhados; a modernização aparece com o
aniversário natalício da cidade.
B) O autor descreve o atraso por meio da linguagem
arcaica usada pelo narrador; a modernização é
definida pela chegada da democracia das
gôndolas e caleças.
C) Com o surgimento de ruas e praças, o autor
aponta o atraso em contraposição à modernidade,
retratada pelo ronrom da corrente elétrica.
D) A humildade dos fracos e os desinteresses do
povo marcam o atraso; a modernização finca-se
nas antigas povoações selvagens.
E) O atraso é marcado pelos meios de transportes
lentos; a modernização aparece com os trilhos
que ampliaram a zona urbana, criaram novos
bairros.

A) O travessão indica a fala do narrador com uma
das personagens.
B) No meio da fala de uma personagem, os
travessões indicam uma interferência do narrador.
C) Deve-se usar o travessão para isolar frases, como
se fosse parênteses.
D) O travessão é registrado para explicar a parte final
de um enunciado.
E) Usa-se o travessão da mesma forma que se usa o
hífen.

Questão 05
Em todos os exemplos abaixo o QUE é pronome
relativo, EXCETO:
A) “[...] tu ainda és quase tão moroso como a velha
gôndola QUE destronaste ...”
B) “O bonde, assim QUE nasceu [...]”
C) “E a cidade ainda está cheia de gente QUE se
lembra das gôndolas [...]”
D) “[...] num ritmo regular QUE é a expressão perfeita
de regularidade [...]”
E) “[...] estou antegozando a satisfação QUE me vais
dar daqui a pouco ...”

Questão 02
Com a chegada do bonde, a vida da cidade tornou-se:
A)
B)
C)
D)
E)

tranquila.
monótona.
agitada.
solitária.
passiva.

Questão 06

Questão 03
Assinale a alternativa em que o termo ou a expressão
em destaque tem, no texto, valor denotativo.

O primeiro período do segundo parágrafo do texto
apresenta as seguintes características:

A) “[...] os nossos feios TELHADOS do século
atrasado.”
B) “O bonde, assim que nasceu, MATOU a “gôndola”
[...]”
C) “[...] estabelecendo comunicações entre todos os
alvéolos da nossa imensa COLMEIA.”
D) “[...] os mais terríveis notívagos se meteram no
VALE DOS LENÇÓIS [...]”
E) “[...] acordando OS ECOS DAS RUAS desertas
[...]”

A) É composto, formado por orações coordenadas; a
primeira é assindética, e a segunda é sindética
explicativa.
B) É composto, formado por orações coordenadas
sindéticas aditivas.
C) É composto por subordinação: a primeira oração é
principal; a segunda é subordinada adverbial
causal.
D) É composto por subordinação: a primeira é
principal; a segunda é adjetiva explicativa.
E) É um período simples com oração absoluta.
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Questão 10

Questão 07
Aos trechos abaixo, retirados do texto, foram
propostas alterações na colocação do pronome. A
alteração proposta está de acordo com a
norma-padrão em:

No trecho, “Na roça, é tomando café que se
estabelecem e estreitam as relações”, o SE é
classificado como:
A)
B)
C)
D)
E)

A) “ N ã o m e f a l t a r a m a s s u n t o s [ . . . ] ” /
Não faltaram-me assuntos ...
B) “[...] cheia de gente que se lembra [...]” /
... cheia de gente que lembra-se ...
C) “ [ . . . ] v a i s l e v a r - m e
... vais me levar por aí ...

por

aí

[...]”

/
Questão 11
Em “[...] abrindo clareiras na treva COM as suas
lanternas vermelhas ou azuis [...]”, a preposição
destacada estabelece a seguinte relação de sentido:

D) “[...] que se viram pela primeira [...]” /
... que viram-se pela primeira ...
E) “[...] – dei-te um longo olhar enternecido e grato.” /
... te dei um longo olhar enternecido e grato.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 08
Sobre o segmento “Mas não quero outro assunto
senão este: o bonde [...]”, analise os itens a seguir.

Observe a acentuação dos termos em destaque em
“Não me faltaram assuntos com que atulhar o bojo de
uma larga CRÔNICA, bem nutrida e bem variada,
neste SÁBADO em que escrevo – um sábado alegre
e quente, um sol que cobre de tons de ouro e topázio
os nossos feios telhados do SÉCULO atrasado. Mas
não quero outro assunto senão este: o bonde, – o
bonde AMÁVEL [...]”

Assinale a alternativa que aponta o(s) item(ns)
correto(s).
Somente I está correto.
Somente II está correto.
Somente I e II estão corretos.
Somente I e III estão corretos.
Somente II e III estão corretos.

Sobre eles, analise os itens a seguir:
I. Duas palavras são acentuadas por serem
oxítonas, e duas, por serem proparoxítonas.
II. Três palavras são acentuadas por serem
proparoxítonas, e uma por ser paroxítona.
III. Duas palavras são acentuadas por serem
oxítonas terminadas em O, e duas por serem
proparoxítonas.

Questão 09
A expressão em que a retirada do sinal indicativo de
crase altera o sentido da sentença é:
A)
B)
C)
D)
E)

instrumento.
companhia.
modo.
consequência.
limite.

Questão 12

I. O verbo da oração está flexionado no imperativo
negativo.
II. OUTRO é um pronome adjetivo indefinido.
III. O pronome demonstrativo ESTE tem valor
catafórico.

A)
B)
C)
D)
E)

pronome integrante do verbo.
partícula de realce.
pronome reflexivo.
conjunção subordinativa condicional.
pronome apassivador.

Assinale a alternativa que aponta os itens corretos.

A crônica foi consagrada à tua glória.
Entregou a crônica à tarde.
A escrita do texto vai até às cinco horas da manhã.
Todos foram até à rua ver o bonde passar.
A gôndola cedeu lugar à minha nova invenção.

A)
B)
C)
D)
E)
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Somente I está correto.
Somente II está correto.
Somente I e II estão corretos.
Somente I e III estão corretos.
Somente II e III estão corretos.
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Questão 17

Questão 13

Olhar para trás para mirar o futuro é a proposta da
Estocolmo+40, conferência organizada pelo governo
da Suécia, em abril de 2012, com o objetivo de
elaborar um documento que contenha propostas
para serem discutidas em junho, no Rio de Janeiro,
em outra conferência internacional, organizada pelas
Nações Unidas.
O tema principal retomado na conferência de
Estocolmo+40, em torno do qual giram as propostas
do documento elaborado é o:

O trecho que se encontra na voz passiva sintética é:
A)
B)
C)
D)
E)

“[...] há quem goste de agir [...]”
“[...] passaram a saudar-se com cerimônia [...]”
“[...] dei-te um longo olhar enternecido e grato.”
“[...] se consegue isso.”
“[...] começaram por olhar-se com desconfiança
[...]”

Questão 14
A)
B)
C)
D)
E)

Em “Haja sol ou chova, labute ou durma a cidade [...]”
os verbos estão flexionados no:
A)
B)
C)
D)
E)

presente do indicativo.
pretérito imperfeito do indicativo.
presente do subjuntivo.
pretérito perfeito do indicativo.
futuro do pretérito do indicativo.

Desenvolvimento sustentável.
Competitividade empresarial.
Cultura organizacional das empresas.
Comportamento do mercado financeiro.
Ascensão de países com economia emergente.

Questão 18
Um dos mais evidentes problemas vivenciados pela
sociedade carioca vem sendo abordado pela ação de
uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito)
instaurada na Assembleia Legislativa do Rio de
Janeiro pelo Deputado Estadual Marcelo Freixo.
Esse parlamentar, que teve a segunda maior votação
do estado do Rio de Janeiro, em 2010, segue
atacando esse problema desde o seu primeiro
mandato, iniciado em 2006. (HARAZIM, D. O estranho do

Questão 15
A frase em que todas as palavras estão escritas de
forma correta, conforme a ortografia da Língua
Portuguesa, é:
A) Os homens não hesitam diante da busca pela
evolução.
B) Ele foi visto atráz da estátua de Caxias.
C) Naquela época, foi um hêsito a criação do bonde.
D) O femenino admira o progresso.
E) Foi um previlégio para a cidade a criação do
bonde.

ninho. Revista Piauí, ano 6, n. 67, abr. 2012, p. 29. Adaptado.)

O problema abordado pela CPI mencionada
refere-se à atuação de:
A) milicianos em bairros da cidade do Rio de Janeiro.
B) funkeiros em áreas favelizadas da metrópole
carioca.
C) líderes comunitários dos desabrigados do
município de Niterói.
D) construtoras vinculadas a megaeventos como a
Copa de 2014.
E) representantes das classes profissionais de
artistas e intelectuais.

ATUALIDADES
Questão 16
Na União Europeia (EU), Portugal e Itália que, como a
Espanha, enfrentam séria crise fiscal decorrente do
excesso de endividamento do setor público, já estão
em recessão técnica (dois semestres seguidos com o
PIB negativo) desde o ano passado. Em abril, mais
um país da EU entrou em um novo ciclo de recessão,
agravando os -0,2% de crescimento da economia, no
primeiro trimestre de 2012. (O Globo, 26 abr. 2012,
Economia, p. 27. Adaptado.)

O país europeu que entrou em recessão no período
descrito é o seguinte:
A)
B)
C)
D)
E)

Reino Unido.
Dinamarca.
Suíça.
Bélgica.
Luxemburgo.
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Questão 19

Questão 21
Estamos chegando à Rio+20, em que um dos focos
estará na disponibilidade de recursos naturais e na
possibilidade de incluir, na contabilidade de cada país
o valor dos serviços desses recursos. Trata-se de
uma nova contabilidade. (NOVAES, W. A eólica avança,

Vilã do maior vazamento de petróleo da história, a
British Petroleum recebe licença do escritório de
Segurança e Reforço Ambiental do Departamento do
Interior norte-americano, após ter provocado o
vazamento de óleo em grande escala, pois mais de
5 milhões de barris de petróleo vazaram, mais de
8 mil animais foram feridos ou mortos, além de corais
de água profunda atingidos letalmente. O acidente
levou cinco meses para ser interrompido, desde a
explosão da plataforma Deepwater Horizon, em abril
de 2010. (BARBOZA, M. De volta ao local do crime. IstoÉ, ano

mesmo sem estocar. O Estado de São Paulo, 27 abr. 2012, p. A2.
Adaptado.)

Essa nova contabilidade e os serviços ambientais
mencionados fazem parte diretamente do conceito
de:

35, n. 2191, nov. 2011, p. 118-119. Adaptado.)

A)
B)
C)
D)
E)

Os desdobramentos políticos descritos referem-se
ao acidente ambiental ocorrido no:
A)
B)
C)
D)
E)

Oceano Ártico.
Golfo Pérsico.
Golfo do México.
Golfo do Alasca.
Mar Mediterrâneo.

Questão 22
Em abril de 2012, o Supremo Tribunal Federal votou,
por unanimidade, favoravelmente sobre uma matéria
que envolve as universidades brasileiras. Os juízes
julgaram o caso da Universidade de Brasília que
havia inovado nos procedimentos de acesso dos
estudantes aos cursos oferecidos pela Instituição. A
matéria julgada por esse tribunal consiste no seguinte
tema:

Questão 20
Como uma das consequências da chamada
Primavera Árabe – conjunto de levantes deflagrados
ou intensificados no mundo árabe em 2011 – ocorreu
a deposição do ditador Ali Addullah Saleh, que estava
há 33 anos no poder. A saída do ditador foi
considerada tranquila, pois lhe assegura imunidade,
asilo na Arábia Saudita e o direito de viajar a Nova
Iorque para completar um tratamento médico.

A) Experimentos laboratoriais com uso de espécies
vivas.
B) Reserva de vagas para estudantes negros e para
indígenas.
C) Aprovação de pesquisa universitária com base
em células-tronco.
D) Proporção de professores estrangeiros visitantes
nas universidades.
E) Convênios firmados entre universidades
nacionais e empresas estrangeiras.

(Outono Árabe. O Globo, 24 nov. 2011. O mundo, p. 35.)

O ditador mencionado dirigia politicamente o
seguinte país árabe:
A)
B)
C)
D)
E)

Terceirização.
Robotização.
Economia verde.
Linha de produção.
Integração vertical.

Marrocos.
Bahrein.
Emirados Árabes.
Iêmen.
Líbia.

Questão 23
No que tange à Lei Orgânica Municipal de Armação
dos Búzios, assinale a alternativa correta.
A) É vedado ao Município dispor sobre orçamento
plurianual de investimentos.
B) É vedado ao Município dispor sobre lei de
diretrizes orçamentárias.
C) É vedado ao Município dispor sobre orçamento
anual.
D) Compete ao Município dispor sobre concessão de
incentivos às atividades comerciais,
excetuando-se às relativas à pesca e à pecuária.
E) Compete ao Município dispor sobre concessão de
isenções e anistias fiscais e remissão de dívidas e
créditos tributários.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

Questão 24
“Dispor sobre limites globais e condições para
operações de crédito externo e interno do Município.”
Segundo a Lei Orgânica Municipal de Armação dos
Búzios, tal atribuição é de competência:

Questão 26
Ao Ministério da Educação e Saúde Pública – MESP,
criado em 1930, cabia a prestação de serviços de
saúde pública a todos:

A) privativa do prefeito.
B) do chefe do Poder Executivo Municipal e da
Câmara Municipal, concorrentemente.
C) privativa da Câmara Municipal.
D) do Tribunal de Contas Estadual.
E) do Ministério Público.

A) que faziam parte dos Institutos de Aposentadorias
e Pensões, bem como a seus familiares e
dependentes.
B) que não estavam habilitados a usufruir dos
serviços oferecidos pelas caixas e pelos serviços
previdenciários.
C) os trabalhadores assalariados que faziam parte
do sistema previdenciário comandado pelo
Departamento Nacional de Saúde Pública.
D) os servidores públicos militares e aos
trabalhadores da indústria e do comércio que não
tinham seguro saúde.
E) os trabalhadores cadastrados no Instituto
Nacional de Previdência Social (INPS) e a alguns
trabalhadores rurais.

Questão 25
Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Armação dos Búzios, a critério da
Administração Pública Municipal, poderá ser
concedida ao servidor ocupante de cargo efetivo,
desde que não esteja em estágio probatório, licença
para o trato de assuntos particulares. O prazo
referente à licença é de:
A)
B)
C)
D)
E)

dois anos, com remuneração garantida.
sete anos.
um ano, vedada a prorrogação.
até dois anos consecutivos, sem remuneração.
cinco anos.

Questão 27
O Conselho Nacional de Secretários Municipais de
Saúde (Conasems) é definido como uma entidade
não governamental, sem fins lucrativos, criada com o
objetivo de representar as Secretarias Municipais de
Saúde. Em relação a esse Conselho, analise:
I. Promover e consolidar um novo modelo de gestão
pública de saúde alicerçado nos conceitos de
descentralização e municipalização é uma das
competências do Conasems.
II. Constitui um organismo da direção do Sistema
Único de Saúde (SUS) com mandato de
representar politicamente os interesses comuns
das Secretarias de Saúde dos estados e do
Distrito Federal.
III. O Conasems, assim como o Conass, receberá
recursos do orçamento geral da União por meio do
Fundo Nacional de Saúde, para auxiliar no custeio
de suas despesas institucionais, podendo ainda
celebrar convênios com a União.
Conforme análise, assinale:
A) se somente a afirmativa I estiver correta.
B) se somente a afirmativa II estiver correta.
C) se somente as afirmativas I e II estiverem
corretas.
D) se somente as afirmativas I e III estiverem
corretas.
E) se somente as afirmativas II e III estiverem
corretas.
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Questão 30

Questão 28
O Mapa da Saúde é a descrição geográfica da
distribuição de recursos humanos e de ações e
serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela
iniciativa privada, considerando-se a capacidade
instalada existente, os investimentos e o
desempenho aferido a partir dos indicadores de
saúde do sistema, devendo ser utilizado:

De acordo com a Lei n° 8.080/90 entende-se por
vigilância epidemiológica:
A) um conjunto de ações capazes de eliminar,
diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir
nos problemas sanitários decorrentes do meio
ambiente, da produção e circulação de bens e da
prestação de serviços de interesse da saúde,
abrangendo o controle de bens de consumo que
se relacionem com a saúde.
B) um conjunto de atividades que se destinam,
através das ações da vigilância sanitária, à
promoção e à proteção da saúde dos
trabalhadores, assim como visam à recuperação
e à reabilitação da saúde dos trabalhadores
submetidos aos riscos e agravos advindos das
condições de trabalho.
C) um conjunto de ações que proporcionam o
conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes de saúde individual ou coletiva,
com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos.
D) ações de monitoramento contínuo do País,
estado, região, município ou áreas de
abrangência de equipes de atenção à saúde, por
estudos e análises que identifiquem e expliquem
problemas de saúde e o comportamento dos
principais indicadores de saúde, contribuindo
para um planejamento de saúde mais
abrangente.
E) conjunto de ações que propiciam o conhecimento
e a detecção de mudanças nos fatores
determinantes e condicionantes do meio
ambiente que interferem na saúde humana, com a
finalidade de identificar as medidas de prevenção
e controle dos fatores de risco ambientais
relacionados às doenças ou a outros agravos à
saúde.

A) na identificação das necessidades de saúde,
orientando o planejamento integrado dos entes
federativos e contribuindo para o estabelecimento
de metas de saúde.
B) para definir as responsabilidades individuais e
solidárias dos entes federativos com relação às
ações e serviços de saúde, aos indicadores e às
metas de saúde.
C) como referência e contrarreferência e nos demais
aspectos vinculados à integração das ações e
serviços de saúde entre os entes federativos.
D) na organização e integração das ações e dos
serviços de saúde, sob a responsabilidade dos
entes federativos em uma Região de Saúde.
E) como fator determinante para o estabelecimento
das metas de saúde previstas no Contrato
Organizativo de Ação Pública de Saúde.

Questão 29
Os blocos de financiamento são constituídos por
componentes, de acordo com as especificidades de
suas ações e os serviços de saúde pactuados. Uma
das ações que fazem parte do Bloco de Gestão do
SUS é:
A)
B)
C)
D)
E)

combate ao tabagismo.
alimentação e nutrição.
promoção da saúde.
vigilância sanitária.
educação em saúde.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 33

Questão 31

Novos agentes antimicrobianos são desenvolvidos
anualmente, enquanto outros deixam de ser
utilizados devido ao surgimento da resistência
microbiana. Os agentes quimioterapêuticos
antimicrobianos mais eficientes utilizados atualmente
são as drogas antibacterianas. São diferentes os
mecanismos pelos quais estes fármacos podem
atuar, entre eles pode-se afirmar:

Os principais efeitos indesejáveis dos anestésicos
locais são que estes afetam o sistema nervoso central
e o sistema cardiovascular, sendo as principais
causas de risco o uso dos anestésicos clinicamente.
Os efeitos cardiovasculares dos anestésicos locais
decorrem, principalmente:
A) da depressão miocárdica e da vasoconstrição,
que combinadas, levam a um aumento da pressão
arterial.
+
B) da inibição da corrente de Na no músculo
cardíaco, com consequente aumento da
contratilidade.
+
C) do aumento de [Na ]i que diminui as reservas
++
intracelulares de Ca , reduzindo a força de
contração.
D) da vasodilatação, que afeta principalmente as
arteríolas, e que, em parte, é ocasionada por um
efeito direto sobre o músculo liso vascular.
E) da vasoconstrição, que afeta principalmente as
arteríolas, e que, em parte, é ocasionada pelo
estímulo do sistema nervoso simpático.

A) Todas as penicilinas compartilham a mesma
estrutura básica (dois anéis conjugados),
diferenciando-se pelo grupo químico da cadeia
lateral. São bacteriostáticas e agem inibindo a
síntese de peptideoglicanos, controlando a
maioria dos patógenos gram-positivos.
B) As cefalosporinas têm o mesmo anel
betalactâmico que as penicilinas, sendo este
ligado a um anel de seis elementos, tendo ainda o
mesmo modo de ação. São fármacos de largo
espectro, sendo particularmente efetivas contra
os gram-positivos.
C) As sulfonamidas são uma grande família de
drogas que agem interferindo na capacidade da
célula bacteriana em sintetizar ácido fólico, sendo
de largo espectro e bactericidas. Agem sobre
gram-positivos, gram-negativos, mas muitos são
resistentes atualmente.
D) Os aminoglicosídeos são compostos por
moléculas de amino-açúcares conectados uns
aos outros por ligações de glicosídeos, sendo
extremamente eficientes contra
micro-organismos gram-positivos. Eles ligam-se
à subunidade 30S ribossômica e inibem a síntese
de proteínas.
E) As tetraciclinas, com quatro anéis condensados
interferem na síntese de proteínas bacterianas,
bloqueando a ligação nos ribossomos do RNAr.
São consideradas de baixo espectro, agindo mais
especificamente sobre gram-negativos.

Questão 32
Os imunossupressores atuam, em grande parte, na
fase de indução da resposta imunológica, diminuindo
a proliferação dos linfócitos; alguns também inibem
aspectos da fase efetora, podendo, portanto, serem
divididos em diferentes classes. Quanto aos
possíveis mecanismos dos agentes
imunossupressores e o respectivo exemplo, assinale
a opção INCORRETA.
A) Inibem a produção ou a ação da interleucina-2
(IL-2), como por exemplo, a ciclosporina.
B) Inibem a expressão do gene das citocinas, como
por exemplo, os corticosteroides.
C) Atuam através de mecanismos citotóxicos, como
por exemplo, clorambucil.
D) Inibem as sínteses de purinas ou de pirimidinas,
como por exemplo, rapamicina.
E) Bloqueiam as moléculas de superfície das
células T envolvidas na sinalização, como por
exemplo, imunoglobulinas-anticorpos policlonais.
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Questão 34

Questão 35

As semelhanças entre as células de fungos e as
humanas tornam as infecções fúngicas difíceis de
serem combatidas. Entretanto, as infecções da pele e
membranas mucosas causadas por estes patógenos
podem ser eficazes e consideradas seguras quando
tratadas com uma variedade de fármacos. Sobre o
tratamento de infecções fúngicas, é correto afirmar:

Os diuréticos são fármacos que aumentam a
excreção de sódio e de água do corpo por sua ação
sobre os rins. O efeito primário consiste em diminuir a
reabsorção de sódio e de cloreto do filtrado, sendo o
aumento da perda de água secundário à excreção
aumentada de sal. Sobre os diuréticos, NÃO se pode
afirmar:

A) Nistatina – membro da família dos antibióticos
polienos que danifica a membrana citoplasmática
e permite a saída do conteúdo celular, não sendo,
portanto, seletivamente tóxico para fungos por
interagir principalmente com o ergosterol. É
usada principalmente para Candida albicans.
B) Anfotericina B – antibiótico polieno que atua
inibindo a síntese de esteróis que ocorre nas
membranas citoplasmáticas dos fungos em
infecções sistêmicas. É usada no tratamento de
criptocose e da mucormicose,
C) Miconazol – membro sintético da família dos
imidazóis que rompe as membranas das células
fúngicas. Usado topicamente para tratar
infecções fúngicas de pele, como dermatofitoses.
D) Flucitosina – pirimidina análoga sintética que é
convertida em 5-fluorouracil, incorporada ao
RNA, formando um produto com falha,
prejudicando o funcionamento celular. Utilizado
para o tratamento de diversas infecções fúngicas
tópicas.
E) Griseofulvina – antibiótico isolado de Penicillum
griseofulvum que age especialmente sobre
fungos que causam infecções de pele, cabelos ou
unhas, interferindo na divisão celular. Usado por
via oral, por tempo prolongado, para tratar
dermatofitoses.

A) Os diuréticos de alça são os mais potentes entre
todos, atuando sobre o segmento espesso da alça
ascendente de Henle e inibindo o transporte do
cloreto de sódio para dentro do túbulo e para o
exterior do tecido intersticial ao inibir o
+
+
transportador Na /K /2Cl na membrana luminal.
B) Os diuréticos que atuam sobre a parte inicial do
túbulo distal possuem ação moderada,
+
diminuindo a reabsorção ativa de Na e do Cl-.
Eles se ligam ao sítio do cloreto do sistema de
cotransporte Na+/Cl- eletroneutro e inibem sua
ação.
C) A espironolactona possui ação diurética limitada,
atuando como antagonista da aldosterona que
compete pelos receptores intracelulares de
aldosterona nas células do túbulo distal. O
complexo espironolactona-receptor não se fixa ao
DNA, interrompendo os processos de síntese
proteica.
D) D i u r é t i c o s o s m ó t i c o s s ã o s u b s t â n c i a s
farmacologicamente inertes, filtrados no
glomérulo, mas que sofrem reabsorção
incompleta ou não são reabsorvidas pelo néfron e
que consistem em aumentar a quantidade de
água excretada, com diminuição na excreção de
sódio.
E) Diuréticos que atuam sobre o túbulo proximal
causam aumento na excreção de bicarbonato,
acompanhado de sódio, potássio e água, com
consequente fluxo aumentado de urina alcalina e
acidose metabólica leve.
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Questão 36

Questão 37

Os agentes ansiolíticos estão entre as principais
substâncias prescritas com maior frequência e são
utilizadas regularmente na maioria dos países
desenvolvidos. Quanto à classificação dos agentes
ansiolíticos e/ou hipnóticos e sua descrição, é
possível afirmar:

Segundo alguns autores, interações
medicamentosas são “ações recíprocas dos
componentes ativos dos medicamentos”. Os efeitos
resultantes podem ser benéficos, quando melhoram
a eficácia terapêutica, por exemplo, ou prejudiciais
quando aumentam acentuadamente os efeitos
farmacológicos dos princípios ativos ou estes se
antagonizam a ponto de anular. Assinale abaixo o
exemplo de interação medicamentosa grave e seus
correspondentes efeitos.

A) Benzodiazepínicos: ligam-se a um sítio regulador
não específico sobre o receptor GABA A
(medeiam a resposta sináptica inibitória rápida),
potencializando a resposta desse receptor e
facilitando o fechamento dos canais de cloreto.
Exemplo: diazepam.
B) Agonistas dos receptores 5-HT3: a buspirona, por
exemplo, é considerado um potente ansiolítico
(com ação seletiva), não sendo, portanto,
apreciavelmente considerada um sedativo.
C) Barbitúricos: exercem atividade depressora sobre
o sistema nervoso central, produzindo efeitos
semelhantes aos dos anestésicos de inalação.
Potencializam a ação do GABA, com ação pouco
específica, sendo mais prescritos como agente
anestésico. Exemplo: tiopental.
D) Agonistas dos receptores β-adrenérgicos: sua
eficácia depende mais do bloqueio das respostas
simpáticas periféricas do que de qualquer efeito
central. Utilizados principalmente para reduzir os
sintomas físicos de ansiedade. Exemplo:
propranolol.
E) Inibidores da captação de 5-HT1A: são inibidores
seletivos da recaptação de serotonina, utilizados
como agentes antidepressivos, sendo também
eficazes nos distúrbios da ansiedade. Exemplo:
meprobamato.

A) Varfarina e rifampicina: hiperprotrombinemia por
inibição da biotransformação da varfarina.
B) Carbamazepina e haloperidol: aumento da
toxicidade do haloperidol.
C) Corticosteroides e rifampicina: aumento do nível
plasmático dos corticosteroides por inibição
enzimática.
D) F e n f l u r a m i n a e i n i b i d o r e s d a M A O :
potencialização do efeito anorexígeno, crise
hipertensiva seguida de hemorragia cerebral.
E) Cisapride e verapamil: disritmia por diminuição da
concentração plasmática do cisapride.

Questão 38
As respostas fisiológicas e farmacológicas do útero
variam de acordo com os diferentes estágios do ciclo
menstrual e da gravidez. A respeito dos agentes que
estimulam o útero grávido e que possuem
importância em obstetrícia NÃO se pode afirmar:
A) A citocina é utilizada para induzir ou intensificar o
trabalho de parto quando o músculo uterino não
funciona adequadamente. Além disso, pode ser
utilizada no tratamento da hemorragia pós-parto.
B) A dinoprostona, análogo das prostaglandinas
PGE2, administrada por via extra-amniótica é
utilizada para o aborto terapêutico tardio (segundo
trimestre).
C) São utilizados agonistas dos receptores
β-adrenérgicos (p.ex. ritodrina) para impedir o
trabalho de parto pré-termo.
D) Os análogos das prostaglandinas PGF2α, p.ex.
dinoprost, causam aumento do tônus e das
contrações do útero grávido, mas relaxam o colo
uterino.
E) A ergometrina provoca contração uterina com
aumento do tônus basal. Entretanto, exibe um
grau moderado de ação vasodilatadora, sendo o
seu uso restrito no tratamento da hemorragia
pós-parto.
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Questão 40

Questão 39
A Atenção Farmacêutica (AF) pressupõe uma visão
centrada no paciente, interagindo diretamente com
ele e com os outros profissionais da saúde e
assumindo o compromisso redefinidor da prática
profissional que resulte na percepção da melhoria da
qualidade de vida do paciente. Entre as atividades
assistenciais que se incluem no conceito de AF, NÃO
se inclui:

Na América Latina, o processo de implantação de
genéricos é relativamente recente, quando
comparado a países como Inglaterra, Estados Unidos
e Alemanha, onde existia Lei de Patentes para
medicamentos. Até 1994, a maior parte dos países da
América Latina não incluía patentes de
medicamentos em suas legislações. A definição
correta de medicamento genérico é:

A) Dispensação, que compreende a etapa de
entrega do medicamento e com isso, garantindo
maior adesão à farmacoterapia.
B) Seguimento da Farmacoterapia (SFT) do
paciente realizado pelo Farmacêutico enquanto o
paciente estiver submetido ao tratamento.
C) Indicação/Prescrição que engloba o estudo da
estratégia de intervenção para alcance de
melhores resultados no tratamento
farmacológico.
D) Campanhas de Educação Santitária, que são
base para um programa de controle de doenças e
manutenção da saúde por meio da mudança de
hábitos.
E) Farmacovigilância, que engloba as atividades
relativas à detecção, à avaliação, à compreensão
e à prevenção de efeitos adversos.

A) Medicamento que contém o(s) mesmo(s)
princípio(s) ativo(s), a mesma concentração,
forma farmacêutica, e indicação terapêutica,
equivalente ao medicamento de referência,
podendo diferir no tamanho, forma do produto, via
de administração, embalagem, rotulagem,
excipiente.
B) Medicamento similar a um produto de referência
ou inovador, que pretende ser com este
intercambiável, geralmente produzido após a
expiração da proteção patentária, comprovada a
sua eficácia, segurança e qualidade.
C) Medicamento inovador registrado no órgão
federal responsável pela vigilância sanitária e
comercializado no país, cuja eficácia, segurança e
qualidade foram comprovadas cientificamente
junto ao órgão federal competente, por ocasião do
registro.
D) Medicamento que contém o mesmo fármaco, isto
é, mesmo sal ou éster da mesma molécula
terapeuticamente ativa, na mesma quantidade e
forma farmacêutica, podendo ou não conter
excipientes idênticos, não sendo
necessariamente intercambiáveis.
E) Medicamento que contém a mesma molécula
terapeuticamente ativa, ou seu precursor, do
medicamento de referência, mas, não
necessariamente na mesma quantidade, forma
farmacêutica, sal ou éster.
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Questão 41

Questão 42

Segundo a Declaração de Tóquio, 1993, a missão da
prática farmacêutica nos serviços de saúde é realizar
a gestão de medicamentos e outros produtos e
serviços para o cuidado da saúde, auxiliando a
sociedade na utilização destes da melhor forma
possível. Os fatores socioeconômicos influem na
prestação de assistência sanitária, no uso racional de
fármacos e no desenvolvimento da Atenção
Farmacêutica. NÃO se destacam como fatores
influentes sobre esses três aspectos:

A farmacocinética descreve e prevê as quantidades
dos medicamentos e suas concentrações em vários
fluidos do organismo, as mudanças nestas
quantidades com o tempo e os efeitos terapêuticos ou
tóxicos observados. Em relação à farmacocinética da
dose múltipla afirma-se corretamente que:
A) a administração endovenosa intermitente do
fármaco fará com que, gradualmente, a
concentração sanguínea aumente, até que atinja
a concentração do estado de equilíbrio, no qual a
quantidade do fármaco que está entrando no
organismo é menor do que está sendo eliminada.
B) o que mantém a concentração do fármaco estável
em um estado de equilíbrio são a velocidade de
distribuição sanguínea, o nível de PTNs
plasmáticas e a depuração (clearance) do
paciente.
C) no estado de equilíbrio, as concentrações não
oscilam entre valores máximos e mínimos
(Cmax eq = concentração máxima do estado de
equilíbrio e Cmin eq = concentração mínima do
estado de equilíbrio), devendo ser estas
constantes.
D) após atingir o estado de equilíbrio, havendo
mudanças posológicas ou uso de outros
medicamentos que interfiram nos parâmetros
farmacocinéticos, os valores da concentração
máxima e mínima deverão oscilar em torno de um
valor médio.
E) o tempo necessário para o fármaco atingir 95% da
concentração de equilíbrio equivale a cerca de
3-4 meias-vidas do fármaco, administradas a
intervalos regulares.

A) Fatores políticos como mudanças na política
econômica, regulamentação farmacêutica e
prioridades no emprego dos recursos nacionais.
B) Fatores demográficos como populações jovens,
aumento da população, características
epidemiológicas permanentes e distribuição
geográfica das populações.
C) Fatores sociológicos como expectativas e
participação dos consumidores, abuso e uso
incorreto de medicamentos e utilização da
medicina tradicional.
D) Fatores tecnológicos como desenvolvimento de
novos medicamentos, de técnicas novas de
difusão da informação, de medicamentos mais
potentes e de mecanismos de ação mais
complexos.
E) Fatores profissionais como variações no ensino e
na formação oferecidos aos Farmacêuticos,
distribuição do pessoal da farmácia e
remuneração dos Farmacêuticos.
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Questão 45

Questão 43
A doença de Parkinson (DP) é um distúrbio
progressivo do movimento, que ocorre mais
comumente no indivíduo idoso. Os principais
sintomas são: tremor em repouso, rigidez muscular e
a supressão dos movimentos voluntários
(hipocinesia) devida à rigidez muscular. Os fármacos
que se mostram eficazes no tratamento dessa
patologia podem ser classificados na seguinte
categoria:

No Brasil, a Política Nacional de Medicamentos
(PNM) aprovada pela Portaria nº 3.916, de 30 de
outubro de 1998, observa e fortalece os princípios e
as diretrizes constitucionais e legalmente
estabelecidos, explicitando as diretrizes básicas,
prioridades e responsabilidades dos gestores do
Sistema Único de Saúde (SUS) em sua
implementação. Nesse contexto, os gestores do SUS
devem concentrar esforços na viabilização de
projetos pautados nos seguintes direcionamentos:

A) Fármacos que liberam dopamina, (p.ex.
levodopa, em geral utilizada concomitantemente
com inibidores da dopa descarboxilase de ação
periférica).
B) Fármacos que mimetizam a ação da dopamina
(p.ex.benztropina).
C) Inibidores da monoamina oxidase-B (MAO-B)
(p.ex.selegilina).
D) Fármacos que substituem a dopamina (p.ex.
amantadina).
E) Antagonistas da acetilcolina (p.ex. bromocriptina,
pergolida, lisurida).

A) Promoção do Uso Racional de Medicamentos,
que compreende a prescrição apropriada, a
dispensação em condições adequadas, bem
como o consumo de medicamentos eficazes,
seguros e de qualidade nas doses indicadas, em
intervalos definidos e no período de tempo
mínimo.
B) Adoção da Relação de Medicamentos Essenciais
(RENAME), um instrumento fundamental de ação
do SUS, uma vez que representa o conjunto de
medicamentos necessários ao tratamento e
controle de patologias de alta complexidade
prevalentes no país.
C) Regulamentação Sanitária de Medicamentos,
que enfatiza as questões relativas ao registro de
medicamentos, autorização para a abertura de
empresas e estabelecimentos, bem como a
redução de produtos que possam ser
considerados inadequados.
D) Desenvolvimento e Capacitação de Recursos
Humanos, em que a PNM ressalta a necessidade
de articulação intrassetorial, de modo que o setor
saúde possa dispor de recursos humanos
capacitados e em número maior possível para
atendimento.
E) Reorientação da Assistência Farmacêutica, que
se fundamenta na descentralização da gestão,
promoção do uso racional de medicamentos,
otimização e eficácia do sistema de distribuição
no setor público e em iniciativas que permitam a
redução nos preços dos produtos.

Questão 44
Segundo Rang & Dale o termo opioide se aplica a
“qualquer substância, seja endógena ou sintética,
que produz efeitos semelhantes aos da morfina”. O
termo mais antigo, opiáceo, ficou restrito a drogas
sintéticas semelhantes à morfina com estruturas
não peptídicas. Sobre os analgésicos opioides se
pode afirmar:
A) Os agentes opioides incluem derivados do
fenantreno, estruturalmente relacionados com a
morfina, como por exemplo, o grupo dos
analgésicos antagonistas (p.ex. naloxona).
B) Os agentes opioides incluem compostos
sintéticos com estruturas relacionadas com a
morfina, como as piperidinas (p.ex. pentazocina)
e as drogas da série dos benzomorfanos (p.ex.
petidina e fentanil).
C) Os agentes opioides podem ser administrados por
via oral, por injeção ou por via intratecal para
produzir analgesia, com efeitos colaterais
ilimitados.
D) Um agonista importante semelhante à morfina
inclui a nalorfina; outros compostos
estruturalmente relacionados são agonistas
parciais (p.ex. diamorfina e a codeína).
E) Uns dos principais grupos de análogos sintéticos
com estruturas não relacionadas com as da
morfina são os derivados semissintéticos de
tebaína (p.ex. metadona e dextropropoxifeno).
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Questão 46

Questão 47

Do relatório final da I Conferência Nacional de
Medicamentos e Assistência Farmacêutica (AF), de
15 a 18 de setembro de 2003, foram encontradas
propostas que direcionaram para uma visão
integrada da AF, refletindo o aumento do interesse de
profissionais da saúde e da sociedade por este
assunto. Assinale o tópico que NÃO expressa
claramente este avanço.

A Política Nacional de Assistência Farmacêutica (AF),
aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde em
2004, define como um dos eixos estratégicos a
utilização da RENAME (Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais) como instrumento
racionalizador das ações no âmbito da AF. O uso
restrito de medicamentos da RENAME NÃO se dá em
conformidade com o seguinte critério:

A) “Garantir aos usuários do SUS acesso aos
medicamentos, com humanização do
atendimento que vise seu uso correto e seguro, de
modo a alcançar, com eficiência e eficácia, os
objetivos do tratamento prescrito.”
B) “Considerar as farmácias como estabelecimentos
de saúde, integrados ao SUS, sendo concessões
públicas, submetidas e aprovadas em plenário
nos Conselhos de Saúde, de propriedade
exclusiva de Farmacêutico.”
C) “Garantir que a farmácia esteja integrada ao
sistema de saúde, ao nível de atendimento
primário, como preconiza a OMS, e de acordo
com os preceitos da RDC nº 328/99.”
D) “Atuar em paralelo aos órgãos governamentais e
ao Congresso Nacional no sentido de garantir que
a farmácia esteja integrada ao sistema de
atendimento básico de saúde, de acordo com o
preconizado pelo SUS, pela Resolução
nº 357/01.”
E) “Promover o desenvolvimento do processo de
capacitação continuada, por meio da alocação de
recursos dos três níveis de governo, do pessoal
envolvido nas diferentes atividades de
operacionalização da política nacional de
medicamentos.”

A) medicamentos psicotrópicos sujeitos a controle
especial por causa de potência quanto à indução
de dependência (ex: opioides e
benzodiazepínicos).
B) medicamentos que têm indicações bem
específicas, só devendo ser utilizados em
circunstâncias definidas (ex: beractanto na
doença da membrana hialina).
C) medicamentos que devem ser indicados por
especialistas, em programas específicos (ex:
antineoplásicos, antiparkisonianos e
hemostáticos).
D) medicamentos que, sob emprego errôneo,
perdem rapidamente sua eficácia (ex: antibióticos
que se tornam ineficazes pelo surgimento de
resistência microbiana adquirida).
E) medicamentos que, em razão de seu elevado
custo, devem ser reservados para as indicações
em que se constituem tratamento de primeira
escolha (ex: albumina humana no tratamento de
grandes queimados).
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Questão 48

Questão 49

Segundo a OPA/OMS, 2003, para o Brasil, o termo
Assistência Farmacêutica (AF) envolve “atividades
de caráter abrangente, multiprofissional e
intersetorial, que situam como seu objeto de trabalho
a organização das ações e serviços relacionados ao
medicamento em suas diversas dimensões, com
ênfase na relação com o paciente e a comunidade na
visão da promoção da saúde.” Em relação aos
componentes do ciclo da AF, NÃO é correto afirmar:

A Comissão Técnica e Multidisciplinar de Atualização
da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
(Comare), criada pela Portaria GM nº 1.254/2005,
tem por finalidade realizar a avaliação sistemática da
relação dos medicamentos e demais produtos
farmacêuticos que devem constar na RENAME e,
indicar as alterações necessárias. Para atender a
este disposto, a Comare deverá adotar os seguintes
critérios de seleção dos medicamentos/produtos:

A) A seleção correta de medicamentos proporciona
menores gastos, uma vez que reduz o número de
produtos farmacêuticos que serão adquiridos,
armazenados e distribuídos. Em contrapartida,
muitos ganhos na terapêutica são alcançados.
B) O aprimoramento das atividades de programação
e aquisição requerem menos gastos e
proporcionam melhorias consideráveis na
regularidade do suprimento de medicamentos.
C) As atividades adequadas de armazenamento e
distribuição representam relações custo/benefício
e custo/efetividade positivas uma vez que
proporcionam menos perda, não focando,
portanto, na garantia da integridade do
medicamento.
D) Na dispensação, os investimentos são menos
expressivos, sendo uma etapa fundamental para
que um serviço de atenção farmacêutica
qualificado seja prestado à população, de forma
que haja satisfação do usuário.
E) No gerenciamento, a melhoria da qualidade pode
ser alcançada com os recursos disponíveis, ou
seja, fazer as atividades com a melhor qualidade
dentro da estrutura física e organizacional
disponível.

A) Registro nacional ou internacional em
conformidade com a legislação sanitária e custo
de aquisição, armazenamento, distribuição e
controle.
B) Necessidade segundo aspectos epidemiológicos
e menor custo de tratamento/dia.
C) Valor terapêutico comprovado, com base na
melhor prova em ensaios clínicos com animais,
destacando segurança, eficácia e seletividade.
D) Composição preferencialmente com uma ou duas
substâncias ativas, admitindo-se, apenas em
casos especiais, combinações em doses
alternadas.
E) Informações suficientes quanto às características
farmacotécnicas e farmacocinéticas, e, em alguns
casos, das farmacodinâmicas e toxicológicas.
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Questão 50
A Vigilância Sanitária é a forma mais complexa de
existência da Saúde Pública, pois suas ações, de
natureza eminentemente preventiva, perpassam
todas as práticas médico-sanitárias: promoção,
proteção, recuperação e reabilitação da saúde.
Assim, a Vigilância Sanitária atua sobre fatores de
risco associados a produtos, insumos e serviços
relacionados com a saúde, com o ambiente, pessoas,
entre outros. Sobre a descrição da área de
abrangência da Vigilância Sanitária, avalie as
afirmativas a seguir e assinale a alternativa
INCORRETA.
A) Normalização e controle de bens, da produção, do
armazenamento, da circulação, do transporte, da
comercialização e do consumo de produtos de
interesse da saúde, e de suas matérias-primas,
coadjuvantes de tecnologias, equipamentos e
processos.
B) Normalização e controle específico de portos,
aeroportos e fronteiras, de veículos, cargas e
pessoas.
C) Normalização e controle de aspectos do
ambiente, do ambiente de trabalho e da saúde do
trabalhador.
D) Normalização e controle de serviços direta e
indiretamente relacionados com a saúde,
prestados, direta ou indiretamente, pelo Estado e
pelo setor privado, sendo exclusivamente
responsável pela fiscalização de todas as
competências relacionadas às condições dos
exercícios profissionais.
E) Normalização e controle de tecnologias médicas,
tanto de equipamentos quanto de procedimentos,
dos mais rudimentares aos mais requintados, da
chamada tecnologia de ponta.
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