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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 
A prosopopéia, figura que se observa no 
verso "Sinto o canto da noite na boca do 
vento", ocorre em: 

a) "A vida é uma ópera e uma grande 
ópera."  

b) "Ao cabo tão bem chamado, por 
Camões, de ‘Tormentório’, os 
portugueses apelidaram-no de ‘Boa 
Esperança’."  

c) "Uma talhada de melancia, com seus 
alegres caroços."  

d) "Oh! eu quero viver, beber perfumes, 
Na flor silvestre, que embalsama os 
ares."  

e) "A felicidade é como a pluma..."  
 
QUESTÃO 02 
Considerando-se a relação Veneza (cidade) - 
gaturamo (pássaro) como modelo, as 
palavras que sucessivamente completariam a 
relação: Califórnia- pretos - morrer - 
Gioconda - cem mil réis, seriam: 

a) Estado, raça, ação, escultura, 

dinheiro; 

b) País, povo, fato, escultura, valor; 

c) Província, etnia, acontecimento, 

literatura, moeda; 

d) Estado, raça, acontecimento, pintura, 

valor; 

e) Território, gente, ação, música, 

moeda. 

 
QUESTÃO 03 
Assinale a alternativa correta, considerando 
que à direita de cada palavra há um 
antônimo. 

a) Louvar - censurar; 
b) Adversário e antagonista; 
c) Translúcido e diáfano;  
d) Semicírculo e hemiciclo;  
e) Contraveneno e antídoto; 

 

QUESTÃO 04 
Nos espaços, use há ou a, conforme convier: 

1. Daqui ... pouco partirei, mas daqui ... 
duas horas retornarei. 

2. Isso aconteceu ... dois passos de mim, ... 
muitos anos. 

a) A\A, A\HA; 

b) HÁ\A, HÁ\HÁ; 

c) A\A\, A\A; 

d) HÁ\HÁ, HÁ\HÁ; 

e) HÁ\A, A\A. 

 
QUESTÃO 05 
Assinale a alternativa correta, considerando 
que à direita de cada palavra há um 
sinônimo. 

a) Emergir = vir à tona; imergir = 

mergulhar; 

b) Emigrar = entrar (no país); imigrar = 

sair (do país); 

c) Delatar = expandir; dilatar = 

denunciar; 

d) Deferir = diferenciar; diferir = 

conceder; 

e) Dispensa = cômodo; despensa = 

desobrigação. 

 
QUESTÃO 06 
Marque a opção correta com relação a figura 
de linguagem abaixo: 
1. Colher (verbo) e colher (subst.);  

2. Censo (recenseamento) e senso (juízo);  
3. Infligir (verbo) e infringir; (verbo). 

 
a) Homógrafos, parônimo, homófonos; 

b) Homógrafos, homófonos, parônimo; 

c) Homófonos, homógrafos, parônimo; 

d) Homófonos, parônimo, homógrafos; 

e) Parônimo, homógrafos, homófonos. 
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QUESTÃO 07 
Assinale a alternativa em que a divisão 

silábica de todas as palavras está correta: 

a) E-nig-ma; su-bju-gar; Raí-nha; 

b) Co-lé-gi-o; pror-rogar; jê-suí-ta; 

c) Res-sur-gir; su-bli-nhar; fu-gi-u; 

d) I-guais; Ca-ná-rio; due-lo;  

e) In-te-lec-ção; mi-ú-do; sa-guões.   

 

QUESTÃO 08 
Na resposta de um médico a seu paciente, 
há erro do emprego verbal. Assinale-o: - 
Doutor, eu preciso tomar o remédio? 

a) Convém que você o tome. 
b) Se você tomar o remédio, sarará mais 

rapidamente. 
c) É preciso que você tome o remédio. 
d) Tome o remédio por mais uma 

semana. 
e) É bom que você toma o remédio. 

 
QUESTÃO 09 
Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas: 
1. O intruso já tinha sido .......... .  
2. Não sabia se já haviam .......... a casa. 
3. Mais de uma vez lhe haviam .......... a 
vida.  
4. A capela ainda não haviasido .......... . 

a) Expulsado, coberto, salvo, benzida 

b) Expulso, cobrido, salvo, benzida 

c) Expulsado, cobrido, salvado, benta 

d) Expulso, coberto, salvado, benta 

e) Expulsado, cobrido, salvo, benzida 

 
QUESTÃO 10 
Dos verbos abaixo apenas um é regular, 
identifique-o: 

a) Pôr. 

b) Adequar.  

c) Copiar.  

d) Reaver.  

e) Brigar. 

 

ESPECIFICA 
 
QUESTÃO 11 
O propósito fundamental do processo de 
territorialização é permitir: 

a) a definição de prioridades em termos de 
problemas e grupos, o que se refletirá 
na definição das ações mais adequadas 
e, conseqüentemente, em um maior 
impacto positivo sobre os níveis de 
saúde e as condições de vida; 

b) a seleção de uma área geográfica para o 
desenvolvimento de estudos que possam 
ser comparados com outras regiões, 
verificando os impactos na atenção à 
saúde e nas condições de vida; 

c) a identificação de uma área delimitada 
que servirá para restringir o 
atendimento a um determinado grupo 
populacional, privilegiando a focalização 
das ações e a racionalização dos 
recursos; 

d) a definição de prioridades em termos 
dos interesses políticos, o que se 
refletirá na definição das ações de maior 
visibilidade e, conseqüentemente, em 
uma maior divulgação positiva e na 
aceitação dos projetos junto à 
comunidade; 

e) a identificação das áreas onde deverão 
ser instalados os hospitais de referência 
da região, viabilizando o sistema de 
ofertas da atenção de maior 
complexidade, acoplado à rede de 
serviços laboratoriais. 

 
QUESTÃO 12 
A Atenção Básica caracteriza-se por um 
conjunto de ações de saúde no âmbito 
individual e coletivo, que abrange(m): 
a) A promoção e a proteção da saúde. 

b) A prevenção de agravos. 

c) O diagnóstico e o tratamento. 

d) A reabilitação e a manutenção da saúde. 

e) Todas as alternativas anteriores 

completam o enunciado. 
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QUESTÃO 13 
É forma de descentralização de recursos: 

a) O repasse Fundo a Fundo: 
transferência de recursos do Fundo 
Municipal de Saúde para o Fundo 
Estadual de Saúde; 

b) A remuneração de serviços 
produzidos: pagamento dos 
prestadores estatais por intermédio do 
gestor federal; 

c) O sistema de convênios: recursos 
estaduais financiando projetos 
executados pelo gestor federal do 
SUS; 

d) O repasse Fundo a Fundo: 
transferência de recursos do Fundo 
Nacional de Saúde para o Fundo 
Estadual de Saúde; 

e) A remuneração de serviços prestados 
pela rede estadual, com repasse 
convenial entre Município e Estado. 

 
QUESTÃO 14 
O gestor do sistema de saúde municipal tem, 
por diretriz constitucional, importante papel 
na viabilização das políticas de saúde para a 
sua comunidade. Qual das seguintes 
alternativas é incorreta em relação à sua 
responsabilidade de gestão? 

a) Gerenciar o Sistema Municipal de 
Saúde na organização e na execução 
das ações de atenção básica. 

b) Desenvolver as atividades de: 
realização do cadastro, contratação, 
controle, avaliação, auditoria e 

pagamento aos prestadores dos 
serviços contidos no PAB localizados 
em seu território e vinculados ao SUS. 

c) Firmar o Pacto dos Indicadores da 
Atenção Básica com o Estado. 

d) Garantir a estrutura física necessária 
para a realização das ações de 
atenção básica. 

e) Assumir, em caráter transitório, a 
gestão da atenção à saúde de 
municípios circunvizinhos que ainda 
não estão estruturados. 

 

QUESTÃO 15 
Quando a Unidade Básica de Saúde esgotar 
sua capacidade de resolução, a integralidade 
da assistência deve ser respeitada 
estabelecendo o Sistema de: 

a) Referência e contra-referência. 
b) Orientação em saúde. 
c) Hospitalização do paciente. 
d) Informação à família. 
e) Apoio da Unidade de Saúde mais 

próxima. 
 
QUESTÃO 16 
Pode-se afirmar que atenção primária de 
saúde, no momento atual de implementação 
da atenção básica no Brasil, vem sendo 
considerada como: 

a) Um conjunto de medidas simples 

desenvolvidas somente por elementos 

da própria comunidade. 

b) Uma política de saúde que se apropria 

de tecnologia especializada para 

atender especialmente as demandas 

clínicas. 

c) Um nível de assistência com práticas 

especificamente de vigilância 

epidemiológica, universalmente 

acessíveis ao indivíduo, à família e à 

comunidade. 

d) Um conjunto de ações complexas de 

alta capacidade resolutiva e ao mesmo 

tempo alta sensibilidade diagnóstica, 

para atuar corretamente nas 

demandas primárias e propor 

encaminhamentos adequados. 

e) Um conjunto de ações de assistência 

médica de forma simplificada e barata 

e que tem como objetivo ampliar a 

cobertura dos serviços para a 

população mais carente. 
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QUESTÃO 17 
Em relação a Políticas Públicas de Saúde, 
coloque V para Verdadeira e F para Falsa. 

( ) O Sistema Único de Saúde – SUS – foi 
criado pela Constituição Federal de 1988 e 
regulamentada pelas Leis nº 8.080/90 (Lei 
Orgânica da Saúde) e nº 8.142/90, com a 
finalidade de alterar a situação de 
desigualdade na assistência à Saúde da 
população. 

(  ) O Sistema Único de Saúde tem como 
meta a promoção da eqüidade no 
atendimento das necessidades de saúde da 
população, oferecendo serviços de qualidade 
adequados, independente do poder aquisitivo 
do cidadão. 

( ) A 8ª Conferência Nacional de Saúde, 
realizada em setembro de 1984, considerada 
um marco histórico, consagra os princípios 
preconizados pelo Movimento de Reforma 
Sanitária. 

( ) A NOAS-SUS 01/2001, através da 
Portaria Ministerial Nº 95, de 26 de janeiro 
de 2001, amplia a responsabilidade dos 
municípios na atenção básica, definindo o 
processo de regionalização da assistência, 
criando mecanismos para o fortalecimento 
da capacidade de gestão do SUS e 
atualizando os critérios de habilitação dos 
estados e municípios. 

Assinale a alternativa correta. 

a) V, F, F, V.  

b) V, F, V, F.  

c) V, V, V, V.  

d) F, F, V, V.  

e) V, V, F, V. 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 18 
Também constitui o Sistema Único de 

Saúde: 
I – instituições públicas federais, estaduais e 

municipais de controle de qualidade, 
pesquisa e produção de insumos, 
medicamentos, inclusive sangue e 
hemoderivados, e de equipamentos para 
saúde; 

II – contratos celebrados com entidades 
internacionais  de apoio à saúde; 

III – empresas estrangeiras sem fins 
lucrativos; 

a) Somente a I;             
b) apenas II e III;           
c) apenas III; 
d) I, II e III; 
e) Somente a II. 
 
QUESTÃO 19 
Nas alternativas abaixo, marque V para as 
verdadeiras e F para as falsas, considerando 
os objetivos do SUS: 
( ) A formulação de política de saúde 
destinada a promover, nos campos 
econômico e social observando o disposto em 
relação ao dever do Estado. 
( ) A identificação e divulgação dos fatos 
condicionantes e determinantes de saúde. 
( ) A assistência às pessoas por intermédio 
de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde, com a realização 
integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas. 
( ) As ações de saúde se destinem à 

coletividade, resguardando os princípios 
federativos e a unicidade. 

A seqüência está correta em: 
a) V, V, V, V  
b) V, V, V, F  
c) V, V, F, F  
d) V, F, V, F  
e) F, F, V, V 
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QUESTÃO 20 
O Programa de Saúde da Família apresenta 
uma concepção de saúde que tem como 
objetivo a promoção da qualidade de vida. 
Assinale a alternativa que caracteriza este 
Programa: 

a) Organiza suas ações sob a forma de 
programas verticais e grandes 
campanhas de prevenção dirigidas às 
famílias; 

b) Visa à expansão da rede de hospitais e 
de procedimentos capazes de atender 
à crescente demanda por saúde; 

c) Adota o modelo assistencial 
sanitarista que tem como porta de 
entrada o tradicional centro de saúde; 

d) Desenvolve as práticas de saúde que 
integram ações individuais e coletivas 
centradas na família e na comunidade; 

e) Reserva para o enfermeiro, que 
participa da equipe de saúde da 
família, a execução dos procedimentos 
clínicos e a identificação dos processos 
patológicos agudos. 

 
QUESTÃO 21 
A política de implantação de medicamentos 
genéricos teve como objetivo : 

a) Proporcionar medicamentos 

adequados e aumentos com gastos 

com a assistência farmacêutica. 

b) Proporcionar gastos elevados com 

assistência farmacêutica. 

c) Proporcionar medicamentos 

inadequados e com gastos elevados 

com a assistência farmacêutica. 

d) Nunca ofertar mais de uma alternativa 

dos medicamentos genéricos cuja 

compra foi solicitada. 

e) Propiciar à população medicamentos 

com preços mais acessíveis e reduzir 

gastos com a assistência farmacêutica. 

 
 
 

QUESTÃO 22 
Medicamento Genérico, é todo: 

a) Medicamento apresentando em sua 
composição ao menos um fármaco 
ativo que tenha sido objeto de patente 

b) Medicamento inovador registrado no 
órgão federal responsável pela 
Vigilância Sanitária e comercializado 
no País. 

c) Aquele que contém o mesmo ou os 
mesmos princípios ativos. 

d) Medicamento diferente de um produto 
de referência ou inovador. 

e) Medicamento similar a um produto de 
referência ou inovador.Inércia e 
esquecimento. 

 
QUESTÃO 23 
É permitido ao farmacêutico, quando no 
exercício da assistência e direção técnica em 
farmácia, 
1) manipular e dispensar fórmulas 
alopáticas e homeopáticas, com finalidade 
profilática, curativa, paliativa, estética ou 
para fins de diagnóstico. 
2) dispensar medicamentos alopáticos e 
homeopáticos. 
3) dispensar produtos dietéticos. 
4) promover ações de informação e educação 
sanitária. 
5) não desempenhar serviços e funções não 
especificadas no âmbito desta resolução que 
se situem no domínio de capacidade técnico-
científica profissional. 
Identificando as afirmações como (V) 

Verdadeiras ou (F) Falsas, a sequencia 
correta é; 

a) V, V, V, F, F. 
b) V, V, V, V, F. 
c) F, V, F, V, F. 
d) F, V, V, F, V. 
e) F, V, V, V, V. 
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QUESTÃO 24 
O sucesso no tratamento farmacológico do 
diabetes depende da escolha das drogas 
corretas. Assim, o grupo dos principais 
hipoglicemiantes orais é; 

a) O glucagon e os glicocorticoides. 
b) A insulina e o glucagon. 
c) A sulfoniluréia e as biguanidas. 
d) As tiazolidenidionas e a insulina. 
e) A meglitinida e o glucagon. 

 
QUESTÃO 25 
A ação farmacológica primária do omeprazol 
consiste na redução 

a) Do volume do suco gástrico. 
b) Da motilidade gástrica. 
c) Da secreção de pepsina. 
d) Da secreção de ácido gástrico. 
e) Da secreção do fator intrínseco.  

 
QUESTÃO 26 
Dos fatores abaixo listados ligados ao 
paciente, os que podem aumentar o risco de 
uma reação adversa são: 

a) Sexo e idade. 

b) Droga e apresentação. 

c) Apresentação e dosagem. 

d) Forma farmacêutica e via de 

administração. 

e) Estado civil e profissão. 

 
QUESTÃO 27 
As infrações ao Código Sanitário podem ser 
punidas com penas educativas que incluem 
a reciclagem técnica do infrator, o que deve 
ser sempre realizado: 

a) Em unidades públicas de ensino; 

b) No horário regular de trabalho do 

infrator; 

c) Por funcionários da Secretaria de 

Saúde; 

d) Às expensas do próprio infrator; 

e) Com recursos provenientes dos 

impostos. 

 

QUESTÃO 28 
Para a seleção de medicamentos, um dos 
critérios mais importantes é: 

a) Implantar políticas de utilização de 
medicamentos com base em pesquisas 
junto à comunidade hospitalar; 

b) Padronizar, sempre que possível, do 
fármaco escolhido, especialidades 
farmacêuticas de associações fixas, 
para maior comodidade do paciente; 

c) Padronizar medicamentos adotando a 
denominação comercial brasileira; 

d) Eleger entre os medicamentos da 
mesma indicação e eficácia aquele de 
menor toxicidade relativa e maior 
comodidade posológica; 

e) Selecionar medicamentos com níveis 
elevados de eficácia clínica e relativo 
valor intrínseco terapêutico. 

 
QUESTÃO 29 
Constitui uma vantagem do Sistema de 
Distribuição de Medicamentos por dose 
individualizada: 

a) Redução da incidência de erros de 
administração de medicamentos; 

b) Identificação do medicamento até o 
momento de sua administração, sem 
necessidade de transferências e 
cálculos; 

c) Auxílio no controle da infecção 
hospitalar devido à higiene e à 
organização no preparo das doses; 

d) Mínima espera na execução das 
prescrições de medicamentos; 

e) Possibilidade de revisão das 
prescrições médicas. 

 
QUESTÃO 30 
Classificamos a medicação tópica aplicada 
na conjuntiva ocular como: 

a) Ungüento. 
b) Colutório. 
c) Colírio. 
d) Colinérgico. 
e) Enzima. 
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QUESTÃO 31 
Em relação à classificação dos 
antidepressivos, é correto afirmar que: 

a) A imipramina e a fluoxetina são 

inibidores seletivos de recaptura de 

serotonina. 

b) A amineptina é inibidora seletiva de 

recaptura de serotonina e adrenalina. 

c) O cloridrato de sertralina é um dos 

exemplos de inibidor seletivo de 

recaptura de serotonina. 

d) A nortriptilina é uma inibidora da 

monoaminoxidase não seletiva e 

irreversível. 

e) A venlafaxina é um estimulante da 

recaptura da serotonina 

 
QUESTÃO 32 
Sobre os direitos e deveres do farmacêutico, 
expressos no Código de Ética Farmacêutica, 
pode-se afirmar que: 

a) É direito recusar-se a exercer a 

profissão em instituição privada onde 

faltem condições dignas de trabalho, 

exceto nas instituições públicas. 

b) É dever fazer com que o medicamento 

seja administrado ao paciente, 

independente da vontade do mesmo, 

desde que seja para recuperar sua 

saúde. 

c) É dever usar de critérios, dentro dos 

limites da lei, para escolher os 

auxiliares de farmácia. 

d) É dever dispor de seus serviços 

profissionais, em casos de catástrofe 

ou epidemia, desde que possa exercê-

los em conjunto com a enfermagem. 

e) É direito acordar com o empregador 

valores salariais independentes do 

adotado por sua categoria 

profissional. 

 
 

QUESTÃO 33 
Em relação aos antiinflamatórios, assinale a 
alternativa correta. 

a) A indometacina itensifica o efeito 

natriurético da furosemida. 

b) Efeitos indesejados do cetoprofeno, 

pela sua característica ácida, são 

maximizados com a ingestão da droga 

concomitantemente ao leite, a 

antiácidos e a alimentos. 

c) O piroxicam não permite 

administração de uma única dose 

diária. 

d) O ibuprofeno não atravessa a 

placenta. 

e) Os derivados do ácido propiônico são 

ibuprofeno, naproxeno, flurbiprofeno, 

fenoprofeno e cetoprofeno. 

 
QUESTÃO 34 
São atribuições do profissional farmacêutico 
na equipe multiprofissional de terapia 
nutricional (EMTN) para nutrição parenteral 
(NP) exceto: 

a) Avaliar a formulação da prescrição 

médica quanto: adequação, 

concentração e compatibilidade físico-

química dos componentes.  

b) Assegurar que qualquer droga e/ ou 

nutrientes prescritos não sejam 

infundidos na mesma via de 

administração da NP sem autorização 

da EMTN. 

c) Assegurar o correta amostragem da 

nutrição parenteral preparada para 

análise microbiológica. 

d) Supervisionar e promover auto-

inspeção nas rotinas operacionais da 

preparação de NP. 

e) Selecionar, adquirir, armazenar e 

distribuir os produtos necessários ao 

preparo de NP 
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QUESTÃO 35 
Assinale a alternativa incorreta. 

a) Medicamento similar e aquele que 
contêm o mesmo ou os mesmos 
princípios ativos, mesma 
concentração, forma farmacêutica, via 
de administração, posologia e 
indicação terapêutica do medicamento 
de referência registrado no órgão 
competente. 

b) O medicamento genérico é similar a 
um produto de referência que com 
este pretende ser intercambiável 
quando há quebra da patente. 

c) Bioequivalência indica a velocidade, a 
extensão e absorção de dois princípios 
ativos em forma e dosagem a partir da 
curva de concentração/ tempo na 
circulação sistêmica e excreção na 
urina. 

d) Fármaco é a substancia química 
principio ativo do medicamento. 

e) Os medicamentos de uso contínuo são 
empregados no tratamento de 
doenças crônicas ou degenerativas. 

 
QUESTÃO 36 
Parâmetro importante ao profissional 
farmacêutico, utilizado para controle de 
estoque de medicamentos em sua unidade 
de atuação : 

a) Tempo de espera. 
b) Curva de Bill. 
c) Curva de Pool. 
d) Curva ABC. 

e) Consumo médio mensal. 
 
QUESTÃO 37 
Quanto ao tratamento da ansiedade, todos 
os fármacos, relacionados abaixo, são 
indicados, exceto um. Assinale-o. 

a) Alprazolam. 

b) Ácido Gama-aminobutírico.  

c) Barbitúrico. 

d) Antagonista da serotonina.  

e) Mazindol. 

 

QUESTÃO 38 
Sobre os hemostáticos, assinale a alternativa 
incorreta. 

a) Os fatores da coagulação II, VII e IX 
são sintetizados no fígado, na 
dependência da vitamina K. 

b) A trombina é considerada um agente 
hemostático. 

c) A vitamina K2 ou menadiona é a 
forma sintética lipossolúvel da 
vitamina K. 

d) Os antifibrinolíticos são substâncias 
sintéticas que inibem a fibrinólise. 

e) O ácido tranexâmico é dez vezes mais 
ativo e menos tóxico que o ácido 
épsilon-amino-capróico. 

 
QUESTÃO 39 
Ao profissional que executa a assistência 
farmacêutica, é delegada a competência de: 

a) Suprir a farmácia hospitalar e o posto 
de enfermagem. 

b) Apoiar as ações de saúde demandadas 
pela comunidade a qual está inserido. 

c) Orientar o paciente sobre a posologia 
do fármaco.  

d) Dispensar produtos anódinos. 
e) Delegar competência na dispensação 

de drogas e registros de livros. 
 
QUESTÃO 40 
A organização jurídica da profissão 
farmacêutica atribui como privativa do 
profissional bacharel em Farmácia a 
atividade de: 

a) Proceder a farmacotécnica de pós, 
granulados e cápsulas. 

b) Executar sistema de distribuição de 
medicamentos. 

c) Realizar controle de qualidade nos 
medicamentos sob sua guarda. 

d) Executar a intercambialidade 
terapêutica e a substituição genérica. 

e) Assumir as funções clínicas de 
dispensação fármaco-fisiológica. 

 

 




