
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO DE CONGONHAS 

 

Farmacêutico 

 

LEIA COM ATENÇÃO!  
 
01. Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos 
fiscais da sala. 
02. Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 60 (sessenta) 
questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala. 
03. Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como 
resposta uma alternativa correta. 
04. Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, o seu nome e número 
de inscrição. Qualquer irregularidade observada comunique imediatamente ao fiscal. 
05. Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois, transfira os 
resultados para a folha de respostas. 
06. Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta ou 
azul e faça as marcas de acordo com o modelo afixado no quadro. A marcação da 
folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras. 
07. Só marque uma resposta para cada questão. 
08. Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso 
poderá prejudicá-lo. 
09. Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a 
questão será posteriormente anulada e os pontos, a ela correspondentes, serão 
atribuídos a todos os candidatos. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos 
sobre o conteúdo das provas. A interpretação das questões faz parte da avaliação 
(prova). 
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Prova de Língua Portuguesa 
 
 

TEXTO 1 
 

Era coisa de criança 
 

Colar chiclete na cadeira dos outros, rir do cabelo cortado do colega. Mas 
agora brincadeiras como essas ganharam um nome sério: bullying. E passaram a ser 
resolvidas por adultos: pais, mestres e até, em alguns casos, polícia. 

O termo bullying significa a prática de agredir alguém fisicamente, 
verbalmente, até por atitudes (como caretas). Mas tem sido usado como um alarme, 
um chamado para que adultos interfiram no relacionamento de seus filhos e alunos. 
Uma nova linha de pesquisadores, no entanto, vem defendendo que o buIlying não é 
necessariamente um problema para gente grande. Segundo eles, as picuinhas entre 
crianças e adolescentes devem ser resolvidas pelos próprios envolvidos. Sem adultos 
como juízes.  

Esses especialistas não dizem que crianças devem trocar socos na saída da 
escola. Nem que apanhar faz bem. Afirmam, sim, que disputar é como um rito, pelo 
qual passamos no início da vida para saber enfrentar as encrencas maiores do futuro. 
Afinal, fazemos isso desde os tempos mais remotos. "Em boa parte da história da 
humanidade a agressão foi um traço adaptativo", escreve Monica J. Harris, 
professora de psicologia da Universidade do Kentucky, em Bullying, Rejection and 
Peer Victimization (sem tradução em português). No passado, os homens disputavam 
comida para garantir a sobrevivência. O conflito definia quem ia perpetuar a espécie e 
quem ficaria para trás. "Aqueles humanos mais agressivos em termos de buscar as 
coisas e proteger seus recursos e parentes tinham mais chances de sobreviver e 
reproduzir", afirma Monica. Enquanto os homens teriam aprendido a usar a força 
física, as mulheres desenvolveram habilidades mais sutis, como agressões verbais - 
fofocas e rumores.  

Se antes essas táticas garantiam a sobrevivência, hoje nos ajudam no 
convívio social. Quando as crianças deixam o conforto do lar para frequentar o 
colégio, descobrem que nem sempre suas vontades são atendidas. E que precisam 
negociar o tempo todo, como por um brinquedo ou por um lugar para sentar. Sem 
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passar por isso, será mais difícil lidar com um desafeto no futuro, como um chefe, o 
síndico do prédio ou aquele amigo que empresta dinheiro e nunca paga.  

O resultado da superação desses primeiros embates aparece cedo. Um 
estudo com 2 mil crianças com idade de 11 e 12 anos feito pela Universidade da 
Califórnia em Los Angeles mostrou que aquelas que tinham algum rival na turma da 
escola eram vistas como mais maduras pelos professores. As meninas que reagiam a 
alguma antipatia foram consideradas donas de maior competência social. Os meninos 
com inimizades foram classificados como alunos com melhor comportamento. Nesses 
casos - que não envolviam agressões físicas, segundo a pesquisa -, as crianças não 
só aprenderam a reagir a menosprezo, pressão e sarcasmo como ainda ganharam 
status no colégio. "Tanto para meninos quanto para meninas, ter uma antipatia mútua 
com alguém de outro sexo é associado à popularidade", escreve a pesquisadora e 
autora do estudo Melissa Witkow, hoje professora de psicologia da Universidade 
Willamette, nos EUA. 

A recente onda de crimes ligados a bullying, no entanto, criou o temor de que 
crianças e adolescentes talvez não deem conta da briga sozinhos. A comprovação 
disso estaria em casos como o do adolescente que guardou por anos o rancor das 
humilhações que passou em um colégio na cidade do Rio de Janeiro - até voltar lá, e 
disparar contra alunos, deixando 13 mortos. O resultado de histórias assim foi uma 
pressão de pais, mestres e legisladores para que o comportamento das crianças seja 
mais controlado. E para que até a polícia seja chamada para impedir as agressões. 
Em junho, o Senado brasileiro aprovou um projeto de lei determinando que as escolas 
inibam atitudes e situações que possam gerar bullying. Em maio, um americano de 17 
anos, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi preso por dar notas às colegas 
de turma - altas para as mais bonitas, baixas para as mais feias - e publicar a 
avaliação no Facebook.  

Essa reação é chamada de superproteção pelos pesquisadores que 
defendem a não intervenção dos adultos nas disputas entre crianças e adolescentes. 
"É como se o mundo inteiro estivesse sofrendo de amnésia. Os adultos se 
esqueceram de que passaram pelas mesmas disputas no colégio", diz Helen 
Guldberg, psicóloga e professora de desenvolvimento infantil na Open University, 
Inglaterra. Segundo Helen, estamos julgando as atitudes das crianças com base nos 
valores de adultos. "O comportamento das crianças - as palavras que usam, o jeito 
brusco com que, por exemplo, excluem outros de suas brincadeiras - está sendo 
julgado com a seriedade com que encararíamos o relacionamento entre adultos em 
um escritório", afirma.  



Concurso Público de Congonhas | Fundação Guimarães Rosa. 

 

 5 

Essa linha de não intervenção defendida por gente como Helen Guldberg é 
polêmica. Para os críticos, desavenças simples podem ser o início de conflitos mais 
graves - eventos que poderão deixar marcas físicas e psicológicas. "O bullying é um 
problema sério que precisa ser combatido", diz Aramis Lopes Neto, pediatra e 
estudioso do tema. Mas em um ponto as duas linhas concordam: quando a briga se 
repete e se prolonga por um tempo, e só um lado sai sempre perdendo é porque a 
criança já está derrotada. E é hora de os adultos entrarem em ação.  

Prestar atenção ao comportamento da criança ajuda a descobrir se é o caso 
de intervir. Mudanças repentinas, como queda no desempenho escolar ou aumento 
da agressividade, são sinais importantes. Se o problema não for resolvido, alguns 
efeitos podem se estender. "Muitos adultos trazem da infância dificuldades de 
relacionamento social e baixa autoestima", afirma Lopes Neto. Isso atrapalharia a 
vida profissional e pessoal, como a capacidade de manter relacionamentos estáveis. 
"Há vítimas que não se desenvolvem profissionalmente por medo de se expor e se 
tornar alvo de bullying no trabalho", diz o médico. É como se elas não conseguissem 
nunca sair da zona de conforto. Exatamente o que pode acontecer com quem passa a 
infância na sombra dos pais, sem enfrentar uma briga sozinho. 
 

(Superinteressante, ed. 294, agosto de 2011, p. 72-74.) Texto adaptado. 

 
 
QUESTÃO 01 
 
O emprego da flexão verbal do pretérito imperfeito do indicativo – “era” – no título do 
texto sugere: 
 

(A) A indicação de um fato enunciado sob o foco do cientificismo. 
(B) A enunciação de um fato passado focalizado de modo genérico. 
(C) A narração como gênero textual do que é enunciado. 
(D) A intertextualidade com a expressão “Era uma vez.” 
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QUESTÃO 02 
 
São estratégias usadas na construção do texto: 
 
I – Emprego de exemplificações. 
II – Utilização de dados estatísticos. 
III – Apresentação de argumentação de autoridades. 
IV – Estabelecimento de paralelos e/ou confronto entre fatos. 
 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 

(A) Os itens I, II, III e IV estão corretos. 
(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
(D) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

 
QUESTÃO 03 
 
Na abordagem do tema, a Revista Superinteressante adota uma postura em que se 
evidencia: 
 

(A) Parcialidade nos critérios de julgamento. 
(B) Radicalismo na focalização dos fatos. 
(C) Senso crítico na análise do contexto do bullying. 
(D) Incoerência na apresentação dos argumentos.   
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QUESTÃO 04 
 
O texto permite dizer que: 
 
I – Especialistas apresentam uma visão diferenciada para o problema do bullying. 
II – O controle do bullying deve ficar sempre a cargo dos adultos, particularmente dos 
pais. 
III – Ressignificado, o bullying pode ser um aliado de crianças e adolescentes. 
 
Estão CORRETAS as alternativas: 
 

(A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(B) Apenas os itens II e III estão corretos. 
(C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
(D) Os itens I, II e III estão corretos. 

 
QUESTÃO 05 
 
 “Mas agora brincadeiras como essas ganharam um nome sério: bullying”. 
 
A expressão que substitui o termo destacado na frase acima sem alterar seu sentido 
é: 
 

(A) Diante disso. 
(B) A par disso. 
(C) Além disso. 
(D) Ao invés disso. 
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QUESTÃO 06 
 
“[...] picuinhas entre crianças e adolescentes devem ser resolvidas pelos próprios 
envolvidos.” 
 
No trecho, o vocábulo destacado pode ser substituído, sem prejuízo do seu sentido 
na frase, por todos os itens abaixo, EXCETO: 
 

(A) Decisões. 
(B) Embates. 
(C) Agressões. 
(D) Hostilidades. 

 
QUESTÃO 07 
 
“Se antes essas táticas garantiam a sobrevivência, hoje nos ajudam no convívio 
social.” 
 
No período acima, estabeleceu-se entre as orações uma relação de 
 

(A) Causalidade. 
(B) Condição. 
(C) Consequência. 
(D) Proporcionalidade. 
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QUESTÃO 08 
 
Observe os trechos abaixo: 
 
I – Conhece tudo sobre bullying e não consegue expor, com clareza, o assunto. 
II – É preciso prestar atenção no comportamento das crianças e buscar a solução 
para as dificuldades que possam surgir. 
III – O adolescente foi preso por dar notas às colegas de turma e publicar a avaliação 
no Facebook. 
 
O articulador destacado nos períodos traduz ideia de: 
 

(A) Adversidade em apenas I e II. 
(B) Adição em apenas III. 
(C) Adversidade em I e adição em II e III. 
(D) Adição em I, II e III. 

 
QUESTÃO 09 
 
Em todos os trechos abaixo, o vocábulo que retoma as expressões destacadas, com 
as quais está relacionado, EXCETO em: 
 

(A)  “Há vítimas que não se desenvolvem profissionalmente por medo de se 
expor [...] 

(B) “[...] o síndico de um prédio ou aquele amigo que empresta dinheiro [...]” 
(C) “Essa reação é chamada de superproteção pelos pesquisadores que 

defendem a não intervenção dos adultos [...]” 
(D) “O bullying é um problema sério que precisa ser combatido.” 
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QUESTÃO 10 
 
Observe a correlação entre as palavras e marque a alternativa em que uma das 
correlações é feita de maneira INCORRETA: 
 

(A) Conter – contenção. 
(B) Oprimir – opressão. 
(C) Deter – detenção. 
(D) Reter – retensão.  

 
  

Prova de Conhecimentos Gerais 
 

QUESTÃO 11 
 
O Brasil será o país anfitrião da Copa do Mundo de Futebol de 2014. Essa será a 
segunda Copa realizada nos gramados do país – a primeira ocorreu em 1950, quando 
o Brasil foi derrotado na final para o Uruguai no Maracanã. Hoje, pode-se afirmar em 
relação ao evento: 
 

I. Que nossos principais estádios de futebol não estão devidamente preparados 
em termo de estrutura. 

II. Que a nossa rede hoteleira instalada abrigará confortavelmente os turistas 
que aqui virão. 

III. Que haverá geração de empregos no país e impacto no crescimento do PIB 
brasileiro. 

IV. Que a nossa infraestrutura atual de transportes suportará a demanda futura 
prevista. 
 

Marque a alternativa CORRETA:  
 

(A) Apenas o item III é correto. 
(B) Apenas os itens III e IV são corretos. 
(C) Apenas os itens I e III são corretos. 
(D) Apenas o item I é correto. 

 



Concurso Público de Congonhas | Fundação Guimarães Rosa. 

 

 11 

QUESTÃO 12 
 
Os países denominados BRIC´S são aqueles que se destacam no cenário mundial 
pelo rápido crescimento das suas economias e correspondem respectivamente: 
 

(A) Ao Brasil, Rússia, Índia, China e Suíça. 
(B) Ao Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 
(C) À Bielorrússia, Reino Unido, Irlanda, República Checa e Suíça. 
(D) À Bélgica, Reino Unido, Itália, Canadá e Suécia. 

 
QUESTÃO 13 
 
A “Lei Seca” é um instrumento de viabilização de políticas públicas que se aplica 
para: 
 

(A) Melhorar a arrecadação dos cofres públicos. 
(B) Organizar o trânsito urbano das grandes capitais. 
(C) Melhorar a avaliação popular dos políticos que fazem as leis. 
(D) Conter a violência urbana no trânsito. 

 
QUESTÃO 14 
 
“A expectativa de vida média no Brasil cresce paulatinamente: em 2008, a média de 
vida no Brasil era de 72,8 anos; em 2009, foi de 73,1 anos; em 2020, a previsão é de 
que deve chegar a 76,1; e em 2050 a 81,3 anos”.  

(Revista Brasileira de Administração (RBA), Julho / Agosto 2011. Pág 40.) 

 
Tal constatação, aliada a outras informações inerentes ao tema, nos remete a 
seguinte conclusão: 
 

(A) A qualidade de vida do brasileiro melhora a cada dia. 
(B) A expectativa de vida no Brasil é universal, ou seja, é igual em todas as 

regiões. 
(C) A expectativa de vida independe do sexo do ser humano. 
(D) Não há correlação entre expectativa de vida e classe social. 
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QUESTÃO 15 
 
Leia o trecho abaixo referente à segurança cibernética em Belo Horizonte e marque a 
alternativa CORRETA: 
 
“Segurança – Disparou em BH os crimes cibernéticos. O número de delitos via 
Internet registrados na delegacia especializada da capital quase dobrou entre 2009 e 
2010, pulando de 334 para 640. Este ano já foram abertos 510 inquéritos, 54% por 
estelionato”.  
                                                                                         (Jornal Estado de Minas, 03/10/2011. Pág. 01.) 

 
O aumento dos crimes cibernéticos deve-se: 
 

(A) À má índole de parte da população brasileira que gosta de levar vantagem 
em tudo. 

(B) Ao desemprego elevado em BH e na região metropolitana. 
(C) À impunidade reinante no Brasil. 
(D) Ao uso cada vez mais elevado do acesso de brasileiros aos computadores 

sem as devidas precauções de segurança. 
 

 
Prova de Conhecimentos Locais 

 
 
QUESTÃO 16 
 
Em relação ao município de Congonhas, NÃO se pode afirmar taxativamente: 
 

(A) Foi criado inicialmente como Congonhas do Campo. 
(B) É um centro de mineração do Estado de Minas Gerais. 
(C) Que seja um centro turístico de negócios com um clima admirável. 
(D) É um centro religioso por excelência. 
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QUESTÃO 17 
 
Constituem belezas da cidade de Congonhas: 
 

(A) Profetas, Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos e Estátua da 
Liberdade. 

(B) Profetas, Igreja do Rosário e Salão dos Ex-Votos. 
(C) Profetas, Estação Ferroviária e Prefeitura Municipal. 
(D) Profetas, Cine Teatro Leon e Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. 

 
QUESTÃO 18 
 
Congonhas integra com outros municípios o Circuito Turístico: 
 

(A) Dos Diamantes. 
(B) Da Mineração. 
(C) Dos Inconfidentes. 
(D) Do Ouro. 

 
QUESTÃO 19 
 
O município de Congonhas está inserido na bacia hidrográfica do: 
 

(A) Rio Piracicaba. 
(B) Rio São Francisco. 
(C) Rio Doce. 
(D) Rio das Velhas. 
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QUESTÃO 20 
 
Congonhas tem os seguintes municípios limítrofes: 
 

I. À leste: Ouro Preto e Ouro Branco. 
II. À oeste: Jeceaba e Belo Vale. 

III. Ao sul: Conselheiro Lafaiete e São Brás do Suaçuí. 
IV. Ao norte: Ouro Preto e Belo Vale.  

 
Marque a alternativa CORRETA: 
 

(A) Apenas os itens I e II são corretos. 
(B) Apenas os itens II e III são corretos. 
(C) Apenas o item III é correto. 
(D) Todos os itens são corretos. 
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Prova de Conhecimentos Específicos Próprios 
Farmacêutico 

 
QUESTÃO 21 
 
Com relação à Política Nacional de Medicamentos, marque V para as afirmativas que 
forem verdadeiras e F para as que forem falsas. A seguir, marque a alternativa que 
corresponda à sequência CORRETA: 
 

(  ) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) serve de 
instrumento básico para a elaboração das listas estaduais e municipais de 
medicamentos, segundo sua situação epidemiológica e contempla um 
elenco de produtos necessários ao controle preventivo da maioria das 
patologias prevalentes no país. 

(   )   As Políticas de Medicamentos estabelecem a atualização e a implementação 
da RENAME como instrumento racionalizador das ações no âmbito da 
Assistência Farmacêutica. 

(  ) A Política Nacional de Medicamentos prevê que deverá ser dada especial 
ênfase no processo educativo dos usuários ou consumidores, acerca dos 
riscos da automedicação, da interrupção e da troca da medicação prescrita. 

(  ) A seleção dos medicamentos da RENAME baseia-se nas prioridades 
nacionais de segurança pública, bem como na economia, biotecnologia, na 
eficácia terapêutica comprovada, na qualidade e na biodisponibilidade dos 
produtos. 

. 
(A) V, V, V, F. 
(B) V, F, V, V. 
(C) F, F, F, V. 
(D) V, V, F, F. 
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QUESTÃO 22 
 
Conforme previsto na RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 44, DE 
17 DE AGOSTO DE 2009 - ANVISA, com relação às responsabilidades e atribuições 
nos estabelecimentos farmacêuticos, todas as afirmativas são corretas, EXCETO: 
 

(A) O farmacêutico responsável técnico pode delegar algumas das atribuições 
para outro farmacêutico, com exceção das relacionadas à supervisão e 
responsabilidade pela assistência técnica do estabelecimento, bem como 
daquelas consideradas indelegáveis pela legislação específica dos conselhos 
federal e regional de farmácia. 

(B)  As atribuições e responsabilidades individuais devem estar descritas no 
Manual de Boas Práticas Farmacêuticas do estabelecimento e ser 
compreensíveis a todos os funcionários. 

(C) As atribuições do farmacêutico responsável técnico são aquelas 
estabelecidas pelos conselhos federal e regional de farmácia, observada a 
legislação sanitária vigente para farmácias e drogarias.  

(D)  Os técnicos auxiliares podem realizar as atividades privativas de 
farmacêutico, desde que respeitem os Procedimentos Operacionais Padrão 
(POPs) do estabelecimento e o limite de atribuições e competências 
estabelecidos pela legislação vigente, sob supervisão do farmacêutico 
responsável técnico ou do farmacêutico substituto. 
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QUESTÃO 23 
 
Com relação às condições gerais de infraestrutura física das farmácias e drogarias, é 
CORRETO afirmar: 
 

(A)  Deve ser definido local específico para guarda dos pertences dos 
funcionários no ambiente destinado às atividades técnicas. 

(B)  O acesso às instalações das farmácias e drogarias deve ser independente 
de forma a não permitir a comunicação com residências ou qualquer outro 
local distinto do estabelecimento. Tal comunicação se torna ainda mais 
restrita quando a farmácia ou drogaria estiverem localizadas no interior de 
galerias de shoppings e supermercados. 

(C) As farmácias magistrais devem observar as exigências relacionadas à infra-
estrutura física estabelecidas na legislação específica de Boas Práticas de 
Manipulação de Preparações Magistrais e Parenterais para Uso Humano. 

(D) As farmácias e drogarias localizadas no interior de galerias de shoppings e 
supermercados podem compartilhar as áreas comuns destes 
estabelecimentos destinadas para sanitário, depósito de material de limpeza 
e local para guarda dos pertences dos funcionários. 
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QUESTÃO 24 
 
Com relação à comercialização e dispensação de produtos farmacêuticos, marque a 
alternativa CORRETA: 
 

(A)  Além de medicamentos, o comércio e dispensação de determinados 
correlatos poderão ser extensivos às farmácias e drogarias em todo território 
nacional, conforme relação, requisitos e condições estabelecidos em 
legislação sanitária específica. 

(B)  Os produtos de dispensação e comercialização restritos em farmácias e 
drogarias nos termos da legislação vigente devem ser organizados em área 
de circulação comum ou em área de circulação restrita aos funcionários, 
conforme o tipo e categoria do produto. 

(C)  Os medicamentos deverão permanecer em área de circulação restrita aos 
funcionários, sendo permitida sua exposição direta ao alcance dos usuários 
do estabelecimento, desde que devidamente organizados por categoria e fora 
do alcance de crianças. 

(D)  É vedada a captação, bem como a intermediação entre empresas, de 
receitas contendo prescrições magistrais e oficinais em drogarias, ervanárias 
e postos de medicamentos, exceto em filiais da mesma empresa. 
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QUESTÃO 25 
 
De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC N 84/ANVISA, que dispõe 
sobre a prescrição e dispensação de medicamentos genéricos, marque a alternativa 
CORRETA: 
 

(A) No caso de necessidade da substituição do medicamento prescrito e, estando 
o profissional farmacêutico licenciado, ausente ou dispensado, a substituição 
poderá ser realizada pelo gerente do estabelecimento farmacêutico, desde 
que coloque seu carimbo e assinatura na receita, com respectiva retenção da 
mesma. 

(B) Nos casos de prescrição utilizando o nome genérico, será permitida a 
dispensação do medicamento de referência, genérico ou similar 
correspondente. 

(C) Será permitida ao profissional farmacêutico a substituição do medicamento 
prescrito, exclusivamente, pelo medicamento genérico correspondente, salvo 
restrições expressas pelo profissional prescritor. 

(D) A substituição genérica deverá ser baseada na Relação Nacional de 
Medicamentos (RENAME), observando o princípio ativo, baseando-se na 
Denominação Comum Brasileira (DCB), a forma farmacêutica e a 
concentração do medicamento respectivo. 
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QUESTÃO 26 
 

A Resolução da Diretoria Colegiada – RDC N 13/ANVISA, de 26 de março de 2010, 
foi publicada no intuito de atualizar o ANEXO I, Listas de Substâncias Entorpecentes, 
Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial, da Portaria SVS/MS        
N 344, de 12 de maio de 1998. Dentre as atualizações realizadas, marque a 
alternativa CORRETA: 
 

(A) Os medicamentos a base de sibutramina somente poderão ser 
comercializados e dispensados mediante prescrição do tipo “C1”.  

(B) A venda de medicamentos contendo a substância sibutramina somente 
poderá ser efetuada mediante apresentação e retenção da notificação de 
receita “B2”. 

(C) Para os casos de tratamento e prevenção da Obesidade Mórbida, os 
medicamentos a base de sibutramina somente poderão ser dispensados, 
desde que, juntamente com a prescrição, seja apresentado o relatório médico 
circunstanciado. 

(D) Os medicamentos a base de sibutramina deixam de constar da Lista “C1” e 
somente poderão ser comercializados e dispensados mediante prescrição do 
tipo “B1”. 

 

QUESTÃO 27 
 

Em Farmacoepidemiologia, os Ensaios Clínicos Randomizados são estudos 
experimentais utilizados para analisar uma nova forma terapêutica ou preventiva e 
são frequentemente utilizados pela Indústria Farmacêutica. Com relação a estes 
ensaios, todas as alternativas abaixo são corretas, EXCETO: 
 

(A) Servem para convencer as agências reguladoras de que o medicamento 
desenvolvido pode ser comercializado e não possui efeitos colaterais. 

(B) Servem para demonstrar a eficácia de um determinado medicamento. 
(C) Tendem a ser desnecessários após a comercialização do medicamento, 

embora possam ser utilizados para estudos suplementares de eficácia de um 
medicamento. 

(D) Servem para investigar novas indicações de medicamentos já 
comercializados. 
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QUESTÃO 28 
 
Na aquisição de medicamentos em instituições públicas é essencial a verificação de 
sua qualidade, o que faz com que o farmacêutico adote estratégias para assegurar a 
aquisição de produtos eficazes e seguros, de forma que a farmacoterapia 
desenvolvida na instituição atinja os objetivos esperados. Nesse contexto, são 
diretrizes para a aquisição de medicamentos de qualidade, EXCETO: 
 

(A) Análise das informações constantes dos laudos analíticos emitidos pelos 
laboratórios fabricantes. 

(B) Quando se tratar de produtos importados de última geração, onde não exista 
tecnologia nacional para realização de controle de qualidade, poderá ser 
dispensado o laudo de análise do fabricante, uma vez que, no momento do 
desembargo alfandegário ou aduaneiro, é necessária a aprovação prévia de 
sua entrada e comercialização no país, pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA. 

(C) Consulta às farmacopeias para garantir uma avaliação mais exata dos 
certificados de análises. 

(D) Atenção aos requisitos de qualidade a serem cumpridos pelos fabricantes e 
fornecedores de medicamentos, onde incluem-se as especificações técnicas 
dos produtos, os protocolos dos métodos de controle de qualidade e os 
certificados de análise dos lotes dos produtos. 
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QUESTÃO 29 
 
De acordo com a nomenclatura atual, pertinente ao Programa Nacional de 
Imunização, estabelecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, no 
que se refere às vacinas e às doenças evitadas, relacione a 1ª coluna com a 2ª 
coluna. A seguir, marque a sequência CORRETA: 
 

1. BCG  (    ) Gripe. 

2. Tríplice Viral (SCR)  (    ) Formas graves da Tuberculose. 
3. Tríplice Bacteriana (DTP)  (    ) Sarampo, Caxumba, Rubéola. 
4. Influenza Sazonal 
5. Tetravalente 
6. Pentavalente 

 (    ) Difteria, Tétano, Coqueluche,  Meningite e 
outras infecções por Haemophilus 
influenze tipo b. 

7. Meningocócica (Conjugada)  (    ) Difteria, Tétano, Coqueluche. 
8.Pneumocócica 10 

(Conjugada) 
 (    ) Pneumonia, Otite, Meningite e outras 

doenças causadas por pneumococo. 
   
   

  
 

(A) 4, 1, 3, 8, 5, 6. 
(B)  1, 5, 2, 6, 3, 7. 
(C)  4, 1, 2, 5, 3, 8. 
(D)  2, 6, 4, 3, 7, 8. 
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QUESTÃO 30 
 
Ao que se refere às vantagens potenciais das formas farmacêuticas de liberação 
controlada (modificada) sobre as formas farmacêuticas convencionais, marque V para 
as afirmativas que forem verdadeiras e F para as que forem falsas. A seguir, marque 
a alternativa que corresponda à sequência CORRETA: 
 

(  ) Fatores fisiológicos variáveis, tais como pH gastrointestinal, atividades              
enzimáticas, velocidade de trânsito gastrointestinal, alimento e gravidade da 
doença não são fatores de limitações potenciais da absorção e distribuição 
do fármaco. 

(  ) Há uma redução na incidência e na gravidade dos efeitos adversos 
gastrintestinais locais.  

(    )  Produtos de liberação controlada, que tendem a permanecer intactos, podem 
ficar alojados em algum lugar no trato gastrointestinal e causar uma irritação 
local, por alta concentração localizada. 

(   )  Não há quaisquer restrições aos tipos de fármacos para a incorporação em           
formulações de liberação controlada. 

 
(A)  F, V, F, F. 
(B)  V, V, V, F. 
(C)  V, V, F, V. 
(D)  F, V, V, F. 
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QUESTÃO 31 
 

Marque a alternativa CORRETA. 
 

Com relação aos testes físico-químicos de controle de qualidade de medicamentos, 
podemos afirmar que: 
 

(A)  Os parâmetros técnicos de qualidade são definidos pelos Códigos 
Farmacêuticos. 

(B)  As análises de controle de qualidade de matérias-primas constam, 
principalmente, de Identificação, Doseamento e Ensaio de Pureza. 

(C) As Características Organolépticas, por não serem caracterizadas como 
medidas analíticas, não devem ser utilizadas nos processos de garantia da 
qualidade. 

(D)  A cor, odor e sabor são fatores que exercem grande efeito psicológico no 
paciente. Portanto, devem ser utilizados com muita cautela e restrição como 
parâmetros técnicos de qualidade. 
 

QUESTÃO 32 
 

Denominamos Extrínsecos aqueles fatores que não fazem parte da composição do 
produto farmacêutico, mas podem interferir na sua estabilidade. Com relação aos 
efeitos desses fatores nos processos de armazenamento de medicamentos, marque a 
alternativa CORRETA: 
 

(A)  O oxigênio atmosférico é o principal agente oxidante ao qual os fármacos 
estão submetidos. 

(B)  A maioria dos fármacos absorve radiação na região do infravermelho. O 
espectro de luz solar emite radiação nesta região, tornando-se assim, um 
importante fator de alteração na estabilidade dos produtos farmacêuticos. 

(C)  A exposição de medicamentos ou matérias-primas a temperaturas elevadas 
pode acelerar as reações de Hidrólise e Fotólise, mas não influencia nas 
reações de Descarboxilação e Racemização. 

(D) Os fármacos higroscópicos são sensivelmente alterados pela umidade 
relativa do ar, mas os fármacos não higroscópicos somente sofrem alteração 
quando a umidade é associada aos efeitos da temperatura. 



Concurso Público de Congonhas | Fundação Guimarães Rosa. 

 

 25 

QUESTÃO 33 
 
Com relação ao controle e gerenciamento da qualidade em manipulação e fabricação 
de medicamentos, marque a alternativa CORRETA: 
 

(A)  O Teste de Esterilidade é requerido somente para as preparações ou 
produtos denominados Críticos, ou seja, preparações oftálmicas e injetáveis. 

(B)  O Teste de Dissolução é recomendado para avaliar a quantidade de fármaco 
potencialmente dissolvível, a partir das diversas formas farmacêuticas, em 
uma solução tamponada de fosfato (P.B.S). 

(C)  O controle de qualidade biológico compreende ensaios, testes biológicos e 
microbiológicos que, quando requeridos, devem ser realizados desde a 
embalagem, até o produto final, ou seja, devem ser realizados em toda a 
cadeia de produção do medicamento. 

(D) O Teste de Desintegração avalia a quantidade de fármaco dissolvido, a partir 
de uma forma farmacêutica sólida, num meio específico e em tempo 
determinado. 

 
QUESTÃO 34 
 
Marque a alternativa CORRETA. 
 
O estudo e a caracterização do processo de absorção, distribuição, metabolismo e 
eliminação de um fármaco é denominado por: 
 

(A)  Farmacocinética. 
(B)  Bioequivalência. 
(C)  Biodisponibilidade. 
(D)  Biodelineamento. 
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QUESTÃO 35 
 
A maioria dos fármacos consiste em ácidos ou bases fracas, presentes em solução, 
sob as formas ionizada e não-ionizada. Diante desta afirmativa, marque V para as 
afirmativas que forem verdadeiras e F para as que forem falsas. A seguir, marque a 
alternativa que corresponda à sequência CORRETA: 
 

(   ) Em geral, as moléculas não ionizadas são mais lipossolúveis e podem  
difundir-se facilmente pela membrana celular, facilitando assim, o 
mecanismo de absorção. 

(   )  As moléculas ionizadas, geralmente, por serem menos lipossolúveis, não 
conseguem  penetrar na membrana lipídica, o que prejudica o processo de  
absorção. 

( ) Quanto maior o grau de ionização de um fármaco, maior sua   
Biodisponibilidade. 

(   )  A Biodisponibilidade do fármaco depende não só de seu grau de ionização, 
quanto da capacidade metabólica e excretora do fígado (Efeito de Primeira 
Passagem). 

 
(A)  V, F, V, V. 
(B)  F, V, F, V. 
(C)  V, F, F, F. 
(D)  V, V, F, V. 
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QUESTÃO 36 
 

As reações adversas a medicamentos (R.A.M) se constituem num problema 
importante na prática do profissional da área de saúde. Sabe-se que estas reações 
são causas significativas de hospitalização, de aumento do tempo de permanência 
hospitalar e, até mesmo, de óbito, sendo atualmente, objeto de estudos científicos e 
de diversos profissionais da área de saúde. Diante da afirmação acima, no que se 
refere a conceitos envolvendo reações adversas, relacione a 1ª coluna com a 2ª 
coluna. A seguir marque a sequência CORRETA: 
 
1. Superdosagem Relativa. 
2. Efeito Colateral. 
3. Efeito Secundário. 
4. Tolerância. 
 

 (  ) Fenômeno pelo qual a administração 
repetida,     contínua ou crônica de um 
fármaco na mesma dose diminui 
progressivamente a intensidade dos efeitos 
farmacológicos, sendo necessário 
aumentar gradativamente a dose para 
poder manter os efeitos na mesma 
intensidade. 

  ( ) Situação em que um fármaco é 
administrado em doses terapêuticas, mas, 
apesar disso, suas concentrações são 
superiores às habituais. 

  (  )Ocorre devido não à ação farmacológica 
principal do medicamento, mas como 
consequência do efeito buscado. 

  (  )É inerente à  própria ação farmacológica 
do medicamento, porém, o aparecimento é 
indesejável num momento determinado de 
sua aplicação. 

  (   ) Tem como exemplos o broncoespasmo 
produzido pelos bloqueadores beta-
adrenérgicos e o bloqueio neuromuscular 
produzido por aminoglicosídeos. 
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(A) 1, 3, 2, 2, 4. 
(B)  4, 1, 3, 2, 2. 
(C)  4, 1, 2, 4, 3. 
(D)  1, 2, 3, 2, 4. 

 
QUESTÃO 37 
 
São considerados fatores que aumentam a incidência de interações entre 
medicamentos, com consequente alteração da resposta farmacológica, EXCETO: 
 

(A) Sinergismo farmacológico. 
(B) Antagonismo farmacológico. 
(C) Protagonismo potencializador. 
(D) Distribuição plasmática. 

 
QUESTÃO 38 
 
Com relação à Insulina e Agentes Hipoglicemiantes Orais, marque a alternativa 
INCORRETA: 
 

(A) A insulina estimula o armazenamento de glicose no fígado, sob a forma de 
glicogênio, e no tecido adiposo, sob a forma de triglicerídeos. 

(B) Quanto à propriedade, as preparações farmacêuticas de insulina disponíveis 
atualmente podem ser do tipo Rápida, Intermediária e Lenta. 

(C) O Mebendazol e os Diuréticos são fármacos que podem alterar a resposta 
dos pacientes diabéticos a seus esquemas terapêuticos. 

(D) A Metformina possui ação anti-hiperglicêmica e hipoglicemiante, sendo esta 
última, devido à promoção da liberação de insulina pelo pâncreas.  
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QUESTÃO 39 
 
Com relação aos Contraceptivos Hormonais Orais, todas as afirmativas abaixo são 
verdadeiras, EXCETO: 
 

(A)  Os Contraceptivos Orais em Combinação são preparações Monofásicas, 
Bifásicas ou Trifásicas, contendo quantidades variáveis de ingredientes 
ativos, para serem tomadas em diferentes momentos do ciclo de 21 dias. 

(B)  Dentre os efeitos colaterais destacam-se os cardiovasculares, metabólicos, 
endócrinos, náuseas, edemas e dor de cabeça. 

(C)  As pílulas contraceptivas de emergência (Pílula do Dia Seguinte) são contra-
indicadas em casos confirmados de gestação. 

(D)  Para não-fumantes sem outros fatores de risco, como hipertensão ou 
diabetes, não há aumento significativo no risco de infarto do miocárdio ou de 
acidente vascular cerebral. 

 
QUESTÃO 40 
 
O tratamento farmacológico da asma utiliza fármacos que têm como objetivos reduzir 
a inflamação (antiinflamatórios) das vias respiratórias e aqueles dirigidos mais 
diretamente para a redução do broncoespasmo (broncodilatadores), sendo os 
agonistas dos receptores betaadrenérgicos, uma das classes de agentes terapêuticos 
mais utilizadas. Com relação à classe farmacológica de broncodilatadores acima 
descritos, as afirmativas abaixo são verdadeiras, EXCETO:  
 

(A)  Atuam de forma seletiva sobre os receptores β2. 
(B)  Promovem a redução do broncoespasmo, de forma indireta, ou seja, atuam 

como antagonistas da adenosina e prostaglandinas pulmonares. 
(C)  Podem ser classificados em fármacos de ação curta e de ação longa. 
(D)  O mecanismo de ação está relacionado com o relaxamento direto da 

musculatura lisa das vias respiratórias e subsequente broncodilatação. 
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QUESTÃO 41 
 
Os fármacos Anticoagulantes possuem mecanismos de ação muito diferentes, mas 
todos modificam o equilíbrio entre as reações pro-coagulantes e anticoagulantes. 
Com relação às substâncias que atuam nos eventos de coagulação, as afirmativas 
abaixo são corretas, EXCETO: 
 

(A)  Os anticoagulantes cumarínicos bloqueiam diversas etapas da cascata da 
coagulação. 

(B)  Os agentes fibrinolíticos provocam lise dos trombos patológicos. 
(C)  O anticoagulante parenteral Heparina e seus derivados inibem um agente 

estimulador natural das proteases coagulantes. 
(D)  O Ácido Acetilsalicílico (AAS), a Ticlopidina e o Clopidogrel são agentes 

antiplaquetários. 
 
QUESTÃO 42 
 

Com relação aos Analgésicos e Antiinflamatórios, marque a afirmativa CORRETA: 
 

(A)  Os antiinflamatórios não esteroidais (AINE) possuem ação de 
potencialização dos efeitos dos antipertensivos do grupo dos inibidores da 
Enzima Conversora da Angiotensina (ECA). 

(B)  Todos os antiinflamatórios não esteroidais (AINE), incluindo os inibidores 
seletivos da COX-2, são antipiréticos, analgésicos e antiinflamatórios, exceto 
o Paracetamol, que praticamente não possui ação antiinflamatória. 

(C)  O uso concomitante de AINE e Ácido acetilsalicílico (AAS) como 
antiagregante plaquetário em pacientes hipertensos é bastante benéfico, uma 
vez que os efeitos cardioprotetores são potencializados. 

(D)  Em pacientes idosos, em tratamento com AINE, é necessário um cuidado 
maior em se instituir uma dose inicial maior, de forma que esta possa ser 
minimizada ao longo da terapia, minimizando-se os efeitos adversos. 
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QUESTÃO 43 
 

De acordo com a classificação dos agentes anti-hipertensivos, com base no seu 
principal local ou mecanismo de ação, relacione a 1ª coluna com a 2ª coluna. A 
seguir, marque a sequência CORRETA: 
1. Diuréticos. 
2. Agentes simpaticolíticos. 
3. Bloqueadores dos canais de Ca2+. 
4. Inibidores da enzima conversora de       angiotensina (ECA). 
5. Antagonistas do receptor de   angiotensina II.  
6. Vasodilatadores. 
 

(    ) Hidroclorotiazida, Furosemida,    Amilorida. 
(    )  Verapamil, Diltiazem, Anlodipina. 
(    )  Losartana, Telmisartana,       Valsartana. 
(    )  Hidralazina, Minoxidil, Nitroprussiato. 
(    )  Captopril, Enalapril, Lisinopril. 
(    )  Atenolol, Prazosina, Carvedilol, Clonidina.  
 

(A) 1, 3, 5, 6, 4, 2. 
(B)  1, 5, 4, 3, 2, 6. 
(C)  6, 1, 2, 4, 3, 5. 
(D)  3, 2, 1, 6, 4, 5. 
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QUESTÃO 44 
 

O Propranolol é um agente antagonista dos receptores beta-adrenérgicos não subtipo 
seletivo, amplamente utilizado para o tratamento da hipertensão, arritmia cardíaca e 
angina. Tendo em vista a amplitude de sua utilização, são características que devem 
ser observadas para este fármaco, EXCETO:  
 

(A)  Atua sobre os receptores β1 e β2, com igual afinidade. 
(B)  Por apresentar como uma de suas ações farmacológicas a broncoconstrição, 

deve ser evitado em pacientes asmáticos. 
(C)  Possui como um dos efeitos indesejados o prolongamento da hipoglicemia, 

sendo seu uso, portanto, problemático em pacientes com distúrbios 
glicêmicos. 

(D)  Não deve ser administrado por via intravenosa ou a pacientes submetidos a 
anestesia. 

 
QUESTÃO 45 
 
Sobre medicamentos diuréticos, marque a alternativa CORRETA: 
 

(A)  A Desmopressina (dDAVP) é um análogo da Vasopressina, para aplicação 
nasal ou subcutânea, utilizada em urgências hipertensivas, por mimetizar a 
ação do hormônio antidiurético (ADH). 

(B)  Diuréticos Poupadores de Potássio como a Amilorida, o Triantereno e a 
Espironolactona atuam inibindo os canais de sódio do epitélio renal. 

(C)  Diuréticos Tiazídicos como a Clortalidona e a Hidroclorotiazida são utilizados 
no tratamento da hipertensão por inibir os canais de cálcio na alça de Henle. 

(D) No tratamento do Diabetes Insípido, o Manitol é a droga de escolha por se 
tratar de um diurético osmótico. 
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QUESTÃO 46 
 
Quanto à classificação e ao mecanismo de ação dos agentes antimicrobianos, 
marque V para as afirmativas que forem verdadeiras e F para as que forem falsas. A 
seguir, marque a alternativa que corresponda à sequência CORRETA: 
 

(  ) Os betalactâmicos (penicilinas, cefalosporinas, carbapenemas), assim como a 
vancomicina e bacitracina, são agentes que inibem a síntese da parede 
celular bacteriana. 

(  ) A polimixina, o cloranfenicol e a nistatina são agentes que atuam na 
permeabilidade da membrana celular bacteriana, aumentando sua 
permeabilidade e consequente extravasamento de compostos intracelulares. 

(  ) Os aminoglicosídeos são antimicrobianos que se ligam à subunidade 
ribossômica 30S e alteram a síntese de proteínas. São agentes bactericidas. 

(  ) A trimetoprima e as sulfonamidas são substâncias que inibem enzimas 
essenciais  ao metabolismo dos ácidos nucléicos. 

 

(A)  V, F, V, F. 
(B)  V, F, V, V. 
(C)  F, V, F, V. 
(D)  V, F, F, F. 

 
QUESTÃO 47 
 
O uso simultâneo de dois ou mais agentes antimicrobianos é recomendado em 
situações especificamente definidas, com base em princípios farmacológicos 
racionais. Diante desta afirmativa, marque a alternativa que justifica o uso de 
combinações de agentes antimicrobianos: 
 

(A) Terapia de infecções tipicamente anaeróbicas. 
(B) Terapia específica para Chlamydia trachomatis. 
(C) Terapia empírica de infecções graves cuja causa não é conhecida. 
(D) Terapia da febre de origem indeterminada. 
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QUESTÃO 48 
 
A introdução da trimetoprima em combinação com o sulfametoxazol representa um 
importante avanço no desenvolvimento de agentes antimicrobianos clinicamente 
eficazes. Com relação a esta combinação de substâncias, marque V para as 
afirmativas que forem verdadeiras e F para as que forem falsas. A seguir, marque a 
alternativa que corresponda à sequência CORRETA: 
 
(   ) Estes dois fármacos atuam em etapas sequenciais na via enzimática para a 
síntese do Ácido tetraidrofólico, elemento este, fundamental em organismos 
inferiores. 
(  ) A combinação SULFAMETOXAZOL–TRIMETOPRIMA é internacionalmente 
conhecida como COTRIMOXAZOL. 
(  ) A combinação TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL é internacionalmente 
conhecida como CLOTRIMAZOL. 
(   ) Uma grande vantagem desta combinação, observada nas terapias 
antimicrobianas é a resistência bacteriana quase nula. 
 

(A)  F, F, V, V. 
(B)  V, V, F, F. 
(C)  F, V, F, V. 
(D)  V, F, V, F. 
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QUESTÃO 49 
 
O desenvolvimento da Atenção Farmacêutica pressupõe, prioritariamente, o uso 
racional dos medicamentos. Para tanto, é fundamental que o médico realize o correto 
diagnóstico da doença e prescreva, quando necessário, o tratamento farmacológico 
mais adequado para o caso. Assim, partindo-se do princípio que o Serviço de 
Farmácia está devidamente estruturado, é possível desenvolver ações 
complementares, com enfoque nos problemas medicamentosos prováveis, como os 
descritos abaixo, EXCETO: 
 

(A) Erros de medicação que ocorrem como resultado de erros humanos ou de 
falhas que podem ocorrer nas diversas etapas do processo da terapia 
medicamentosa. 

(B) Erros de cálculos nas doses de medicamentos para crianças e idosos, 
realizados tão somente por uma regra de três simples segundo o peso, a 
idade ou superfície corpórea. 

(C) Erros na prescrição de agentes antiinfecciosos, devidos à terapia empírica 
incorreta. 

(D) Desconsideração da polifarmácia como principal e mais importante fator 
relacionado ao regime farmacoterapêutico do paciente idoso. 
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QUESTÃO 50 
 
Com relação à Farmacovigilância, as afirmativas abaixo são verdadeiras, EXCETO: 
  

(A) Tal como para a vigilância epidemiológica de rotina, a notificação em 
farmacovigilância é quase sempre de suspeita a ser posteriormente 
confirmada ou não. 

(B) As ações de farmacovigilância constituem um ponto de partida ou um alerta 
para a necessidade de desenvolvimento de estudos epidemiológicos mais 
apurados voltados para o estabelecimento de relações de causa e efeito. 

(C) Em todos os sistemas ou programas de farmacovigilância, os elementos 
fundamentais são: a fonte ou fontes de informação sobre os efeitos 
terapêuticos do medicamento; o procedimento de análise desta informação; e 
a comunicação dos resultados aos interessados. 

(D) Os estudos de farmacovigilância são vistos como essenciais em relação aos 
medicamentos novos, pois proporcionam a avaliação de seu uso em grandes 
populações sem o controle experimental dos ensaios clínicos. 

 
Prova de Saúde Pública 

 
QUESTÃO 51 
 
São objetivos do Pacto pela Vida, EXCETO: 
 

(A) Redefinir responsabilidades coletivas por resultados sanitários em função das 
necessidades de saúde da população (compromissos, metas e prioridades) e 
na busca da equidade social.  

(B) Respeito às diferenças loco-regionais. 
(C) Desagregação dos pactos anteriormente existentes. 
(D) Reforço à organização de regiões sanitárias. 
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QUESTÃO 52 
 
Em relação ao Pacto pela Vida, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Fortalecimento dos espaços e mecanismos de controle social.  
(B) Qualificação do acesso da população à atenção integral à saúde. 
(C) Redefinição dos instrumentos de regulação, programação e avaliação. 
(D) Valorização da microfunção de cooperação técnica e financiamento tripartite. 

 
QUESTÃO 53 
 
São diretrizes do Pacto de Gestão, EXCETO: 
 

(A) Descentralização. 
(B) Municipalização. 
(C) Financiamento. 
(D) Planejamento. 

 
QUESTÃO 54 
 
São prioridades do Pacto pela Vida, EXCETO: 
 

(A) Saúde do Idoso: implantar a Política Nacional da Pessoa idosa, buscando a 
atenção pessoal especializada. 

(B) Controlar o Câncer de Colo de Útero e de Mama: contribuir para a redução da 
mortalidade por câncer de colo do útero e de mama.  

(C) Reduzir a Mortalidade Infantil e Materna: reduzir a mortalidade materna, 
infantil neonatal, infantil por doença diarréica e por pneumonias. 

(D) Fortalecer a Capacidade de resposta às Doenças Emergentes e Endemias 
(ênfase na Dengue, Hanseníase, Tuberculose, Malária e Influenza). 
  



Concurso Público de Congonhas | Fundação Guimarães Rosa. 

 

 38 

QUESTÃO 55 
 
Em relação às regiões de saúde, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Corte para delimitação da região: grau de resolutividade com suficiência na 
Atenção Básica e em parte da Média Complexidade.  

(B) O ponto de corte da Média e Alta Complexidade deve ser pactuado na CIT. 
(C) Pactuação do conjunto de responsabilidades não compartilhadas e das ações 

complementares. 
(D) Responsabilidades não compartilhadas: AB e VS, que devem ser assumidas 

em cada município. 
 

QUESTÃO 56 
 
Em relação às diretrizes do Pacto de Gestão, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Regulação da Atenção à Saúde e Assistencial. 
(B) Participação e Controle Social. 
(C) É composta pela Comissão intergestores tripartite.  
(D) Gestão do Trabalho. 
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QUESTÃO 57 
 
De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica - Portaria 648/06, são 
fundamentos da Atenção Básica, EXCETO: 
 

(A) Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e 
resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema 
de saúde, com território adscrito de forma a permitir o planejamento e a 
programação centralizada, e em consonância com o princípio da equidade. 

(B) Efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de 
ações programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de 
promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e 
reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e em equipe, e coordenação do 
cuidado na rede de serviços. 

(C) Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a 
população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a 
longitudinalidade do cuidado. 

(D) Valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do 
acompanhamento constante de sua formação e capacitação. 

 
QUESTÃO 58 
 
São áreas estratégicas da Atenção Básica, EXCETO: 
 

(A) Áreas estratégicas para atuação em todo o território nacional ao controle da 
hanseníase. 

(B) O controle da tuberculose, o controle da hipertensão arterial.  
(C) O controle do diabetes mellitus, a eliminação da desnutrição infantil, a saúde 

da criança, a saúde da mulher, a saúde do idoso, a saúde bucal e a promoção 
da saúde. 

(D) Outras áreas serão definidas regionalmente de acordo com prioridades e 
pactuações definidas nas CIBs.  
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QUESTÃO 59 
 
Em relação à implantação do Pacto de Gestão, marque a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Revisão Normativa em várias áreas (regulamentadas em Portarias).    
(B) Definição dos TCG como documento de formalização do Pacto (Pela Vida e 

Pacto de Gestão) => revisão anual.  
(C) O TCG substitui o atual processo de habilitação, devendo ser aprovados nos 

respectivos Conselhos de Saúde. 
(D) Continua em vigor o processo de habilitação conforme previsto na NOB/96 e 

NOAS/2002 após a assinatura do TCG.  
 
QUESTÃO 60 
 
Segundo a Constituição Federal, Seção II Saúde, marque a alternativa INCORRETA: 
 
Marque a alternativa INCORRETA em relação às disposições do artigo 198, da 
Constituição Federal, que trata de ações e serviços públicos de saúde. 
 

(A) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. 
(B) Atendimento integral, com prioridade para as atividades corretivas e estéticas, 

sem prejuízo dos serviços assistenciais. 
(C) Rede regionalizada, hierarquizada e sistema único. 
(D) Participação da comunidade. 
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ANOTE AQUI AS SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA. 
 
 

Questão Resposta Questão Resposta Questão Resposta 

Nº 01  Nº 21  Nº 41  

Nº 02  Nº 22  Nº 42  

Nº 03  Nº 23  Nº 43  

Nº 04  Nº 24  Nº 44  

Nº 05  Nº 25  Nº 45  

Nº 06  Nº 26  Nº 46  

Nº 07  Nº 27  Nº 47  

Nº 08  Nº 28  Nº 48  

Nº 09  Nº 29  Nº 49  

Nº 10  Nº 30  Nº 50  

Nº 11  Nº 31  Nº 51  

Nº 12  Nº 32  Nº 52  

Nº 13  Nº 33  Nº 53  

Nº 14  Nº 34  Nº 54  

Nº 15  Nº 35  Nº 55  

Nº 16  Nº 36  Nº 56  

Nº 17  Nº 37  N° 57  

Nº 18  Nº 38  N° 58  

Nº 19  Nº 39  Nº 59  

Nº 20  Nº 40  Nº 60  

 

O gabarito oficial da prova de múltipla escolha será divulgado no prazo máximo de 
até 48 (quarenta e oito) horas, após a sua realização, no órgão oficial do Município 
e no site <www.fgr.org.br>. 

 
Comissão de Concursos FGR 

concursos@fgr.org.br  

http://www.fgr.org.br/
mailto:concursos@fgr.org.br



