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Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Conhecimentos Gerais
Português

5 questões

(10 questões)
3. Baseando-se no texto, analise as afirmativas abaixo:
1. Os pontos e vírgulas ( ; ) foram empregados
para separar itens de uma enumeração.
2. Os travessões isolam uma expressão explicativa.
3. A expressão “através” equivale a também.
4. O pronome “Nela” refere-se à Praia da
Laranjeira.

Texto
A Praia de Laranjeira – uma pequena baía rodeada pelo
verde da Mata Atlântica – é a mais próxima do Centro
de Balneário Camboriú. Extremamente concorrida,
pode ser alcançada por terra, através da Interpraias;
por mar, em barcos que transportam passageiros
desde a Barra Sul; por teleférico, que conta 47 cabines
para 6 pessoas cada. Nela há maricultura de mexilhões,
vendidos nos restaurantes da própria praia.

1. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) A expressão “Extremamente concorrida” equivale a Com muitos turistas.
b. ( ) A forma verbal “há”, do final do texto, equivale
a existem.
c. ( X ) A regra de acentuação gráfica de Camboriú
aplica-se a balaústre, saúde, viúvo.
d. ( ) Para serem gramaticalmente corretas, as palavras rainha, fortuito e gratuito devem receber
acento gráfico.
e. ( ) Em “Ofereço a você uma estada na região da
Costa Brava” a expressão sublinhada equivale
a Ofereço-a.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

4. Assinale a alternativa com a frase correta, em todas
as formas verbais apresentadas.
a. (
b.
c.
d.

2. Assinale a alternativa com a frase que apresenta
clareza, lógica e correção gramatical.

( )
(X)
( )
( )
( )

e.

) Assim que eu for à Ponta do Santinho, em
Taquaras, visitaria seus costões de pedra.
( ) Serão três horas quando Luís vai vim ao nosso
balneário.
( ) Teria sido diferente se nós conhecemos a Praia
Brava.
( X ) Se eu vier a Taquaras e vir uma comunidade
de pescadores, ficarei contente.
( ) A Praia dos Amores não tem realmente praia;
se tivesse, é bom.

a. ( ) Camboriú: eis o balneário cujas as praias belas.
b. ( ) Prefiro o Estaleirinho mais que a Praia do Pinho.
c. ( ) Você quer que eu te mostre a Praia das
Laranjeiras?
d. ( ) Ontem fui a região da Costa Brava e a Praia
das Taquaras.
e. ( X ) Ana estava cônscia de que visitava nosso
melhor balneário.
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5. Analise o texto abaixo:
No litoral Norte catarinense, pescadores se mantêm
pela promessa de ganho financeiro, aliada à manutenção da cultura regional; a pesca artesanal resiste e tem
conotação histórica de uma prática que vem sendo
feita há muitos anos.
adapt. de http://diariocatarinense.clicrbs.com.br: 15 maio 2013.

Assinale a alternativa correta, em relação ao texto.
a. ( X ) Em “aliada à manutenção da cultura regional”,
substituindo a expressão “aliada” por associada, o acento de crase permanece.
b. ( ) A “conotação histórica” da pesca artesanal se
deve à promessa de ganho financeiro dessa
prática.
c. ( ) No singular, a expressão “pescadores se mantêm” não recebe acento gráfico.
d. ( ) Em “há muitos anos” a forma verbal pode ser
substituída por fazem, sem prejuízo para a
correção gramatical do texto.
e. ( ) Não existe qualquer ligação entre as expressões “pescadores se mantêm” e “a pesca artesanal resiste”.

Temas Atuais

5 questões

6. O NOAA (centro americano de controle da atmosfera) anunciou recentemente o registro de uma concentração diária maior do que 400 partes por milhão,
de um dos principais causadores do aquecimento
global. Segundo os pesquisadores, a última vez que
os níveis atingiram esse valor ocorreu há milhões de
anos.
Assinale a alternativa que indica o gás cuja concentração atingiu esse triste recorde.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Ozono (O3)
Oxigênio (O2)
Nitrogênio (N2)
Vapor de água (H2O)
Gás carbônico (CO2)
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7. Nos meses da temporada de verão Balneário
Camboriú recebe milhares de visitantes que, junto à
população local, compartilham a beleza natural e as
inúmeras atrações oferecidas pela cidade.
Em relação à população fixa do município, segundo
projeção do IBGE, a cidade contava, em agosto de
2012, com cerca de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

86 mil habitantes.
113 mil habitantes.
223 mil habitantes.
343 mil habitantes.
544 mil habitantes.

8. A diplomacia brasileira obteve, recentemente,
importante vitória com a eleição do embaixador brasileiro Roberto Azevêdo para a direção geral de um
importante órgão das Nações Unidas.
O órgão em questão é o (a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Secretariado Geral das Nações Unidas.
Organização dos Estados Americanos (OEA).
Organização Mundial do Comércio (OMC).
Fundo das Nações Unidas para a Infância.
Fundo das Nações Unidas para a Agricultura
(FAO).

9. O Paraguai foi suspenso do Mercosul, instituição da
qual foi um dos fundadores, em virtude da aprovação
do impeachment do ex-presidente Fernando Lugo.
Assinale a alternativa que indica os países que impuseram a referida exclusão.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Brasil, Argentina e Uruguai.
Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela.
Bolívia, Brasil, Argentina e Venezuela.
Bolívia, Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela.
Bolívia, Brasil, Argentina, Estados Unidos,
Uruguai e Venezuela.
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10. O noticiário volta a registrar atentados na Líbia,
principalmente nas cidades de Bengahzi e Tripoli.
Assinale a alternativa que indica outro acontecimento
ocorrido naquele país e que teve grande repercussão
mundial.
a. ( ) A insurreição civil contra o presidente Bashar
al Assad.
b. ( ) A derrubada do ditador Hosni Mubarak.
c. ( ) O golpe de estado que tirou do poder o presidente Laurent-Désiré Kabila.
d. ( X ) A derrubada do ditador Muamar Kadafi.
e. ( ) A eleição de Shimon Peres, ex-presidente e
aliado de Israel.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Específicos

(20 questões)

11. Sobre a resistência dos antimicrobianos
β-lactâmicos, é incorreto afirmar:

13. Assinale a alternativa correta em relação aos anti-inflamatórios não esteroides (AINES):

a. ( ) Há reação cruzada em caso de hipersensibilidade a algum fármaco da família.
b. ( X ) As proteínas ligadoras de penicilina (PLP)
mimetizam a ação das ß–lactamases, destruindo as moléculas do antimicrobiano.
c. ( ) A produção de ß–lactamases é o meio
mais eficiente e comum de as bactérias se
tornarem resistentes aos antimicrobianos
ß–lactâmicos.
d. ( ) As modificações estruturais das proteínas
ligadoras de penicilina (PLP) codificadas
pelo gene Meca é um dos mecanismos de
resistência.
e. ( ) A diminuição da permeabilidade bacteriana
ao antimicrobiano através de mutações e
modificações nas porinas causa resistência.

a. ( X ) O uso nos primeiro e segundo semestres de
gravidez é contraindicado, porém se extremamente necessário, emprega-se o fármaco com
maior experiência de uso, na menor dose e
pelo menor tempo possível.
b. ( ) AINEs orais e injetáveis constituem primeira escolha para controle de dor leve e
moderada e dor intensa (pós-operatória),
respectivamente.
c. ( ) Coxibes se associam à maior gastrotoxicidade
e aumento discreto de risco cardiovascular
absoluto.
d. ( ) Todos os AINEs não têm efeito teto, pelo que
o aumento de dose eleva a eficácia terapêutica, mas resulta em incremento de efeitos
adversos.
e. ( ) Não há hipersensibilidade cruzada pelo uso
de um AINE, de modo que pacientes que
apresentem reação de hipersensibilidade a
um representante, podem receber outro AINE.

12. O uso racional de antimicrobianos é definido
como a prática de prescrição que resulta na ótima
indicação, dosagem, via de administração e duração
de um esquema terapêutico ou profilático, propiciando o alcance de sucesso clínico com mínima
toxicidade para o paciente e reduzido impacto sobre a
resistência microbiana.
Assinale a afirmativa que não é considerada um erro
no uso de antimicrobianos:
a. ( ) Associações antagônicas.
b. ( ) Tratamento de infecções virais.
c. ( X ) Prescrição de acordo com as características do
paciente.
d. ( ) Uso abusivo de terapia local ou tópica.
e. ( ) Inadequação da via de administração.

14. Em 2002 a OMS criou a Aliança Mundial para a
segurança do paciente, da qual o Brasil faz parte. Os
erros derivados do uso de medicamentos são erros
ou enganos decorrentes do processo de uso de medicamentos, sendo, portanto, problemas importantes e
evitáveis, em cuja prevenção o farmacêutico hospitalar tem papel fundamental.
Não é considerado um erro de medicamento:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

e. (
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Cálculo de diluição incorreto.
Via de administração incorreta.
Reação adversa a medicamento.
Tempo de infusão maior ou menor do que o
indicado.
) Uso de solvente incompatível para a diluição
do medicamento.
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15. Em relação à regulamentação que trata dos medicamentos sujeitos a controle especial, assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) As farmácias das unidades de saúde do serviço público estão isentas da obtenção de
Autorização Especial concedida pela Secretaria
de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde
( ) O transporte de substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial ficará sob a
responsabilidade exclusiva das empresas
transportadora
( ) Os medicamentos sujeitos a controle especial
poderão ser entregues no domicílio por sistema de reembolso postal, desde que apresentada a respectiva receita médica
( X ) Os serviços de saúde, incluindo os hospitais,
poderão armazenar quantidades de medicamentos sujeitos a controle especial superiores
às quantidades previstas para atender as
necessidades de 6 meses de consumo
( ) Em ambiente não hospitalar, o estoque
das substâncias sujeitas a controle especial
incluídas na lista “C3”(imunossupressoras) e
do medicamento Talidomida não poderá ser
superior as quantidades previstas para 1 mês
de consumo

16. Assinale a alternativa que corresponde aos elementos que devem ser considerados em relação
à estrutura física e organizacional para realizar a
dispensação:
1. a logística, o ambiente, o fluxo de trabalho, a
demanda, a capacidade de atendimento.
2. o espaço físico, o ambiente de atendimento, o
mobiliário e os equipamentos adequados.
3. local para atendimento de usuários livre de
qualquer barreira física para a comunicação
com o profissional.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

17. As diferentes vias de administração de medicamentos possuem benefícios e riscos no seu uso.
Em relação ao assunto, relacione as colunas 1 e 2
abaixo:
Coluna 1
1.
2.
3.
4.

Intravenosa
Subcutânea
Intramuscular
Oral

Coluna 2
(
(
(
(

) Mais conveniente, econômico e normalmente
mais seguro.
) Apropriado para auto-administração, apesar
do uso de agulhas.
) Efeito imediato.
) Possível dor ou necrose no local de aplicação.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

1–2–3–4
2–1–3–4
2–3–1–4
2–4–3–1
4–3–1–2

18. A profissão farmacêutica é regulamentada pelo
Decreto Presidencial (n. 85878/81) e por Resoluções
do Conselho Federal de Farmácia.
São atividades não privativas dos farmacêuticos
regulamentadas:
a. ( ) Massoterapia e terapia termal.
b. ( ) Docência em cursos técnicos a distância.
c. ( X ) Responsabilidade técnica por laboratórios de
análises clínicas ou de saúde pública ou seus
departamentos especializados.
d. ( ) Responsabilidade técnica por farmácias e
drogarias.
e. ( ) Responsabilidade técnica por clínicas de estética e produtos para a saúde.
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19. As atividades do Programa Nacional de Controle
de Infecção Hospitalar (PCIH) foram delineadas pela
Lei no 9.431, de 6 de janeiro de 1997, que dispõe sobre
a obrigatoriedade de os hospitais manterem um
Programa de Infecções Hospitalares e criarem uma
Comissão de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH).

21. Considerando que o elenco de medicamentos e
insumos padronizados no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS) é estabelecido pela Relação Nacional
de Medicamentos Essenciais (RENAME), pode-se afirmar que:
1. É competência do Ministério da Saúde dispor
sobre a RENAME, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão IntergestoresTripartite
(CIT).
2. Os medicamentos inseridos nas ações
e serviços de saúde de que tratam as
Políticas Nacional de Atenção Oncológica,
Oftalmológica e de Urgências e Emergências
estão contemplados na RENAME.
3. A RENAME contempla a Relação Nacional
de Medicamentos do Componente Básico
da Assistência Farmacêutica, a Relação
Nacional de Medicamentos do Componente
Estratégico da Assistência Farmacêutica, a
Relação Nacional de Medicamentos do
Componente Especializado da Assistência
Farmacêutica, a Relação Nacional de Insumos
e a Relação Nacional de Medicamentos de
Uso Hospitalar.

Segundo a Portaria GM/MS no 2.616, de 12 de maio
de 1998, os membros consultores da CCIH (nos hospitais com mais de 70 leitos) serão representantes dos
seguintes serviços:
a. ( ) Enfermagem, farmácia, laboratório de microbiologia, administração.
b. ( X ) Médico, farmácia, enfermagem, laboratório de
microbiologia, administração.
c. ( ) Médico, farmácia, enfermagem, laboratório de
microbiologia, nutrição, odontologia.
d. ( ) Médico, enfermagem, administração, laboratório de microbiologia.
e. ( ) Médico, farmácia, enfermagem, laboratório
de microbiologia, administração, nutrição,
lavanderia.

20. Em relação à padronização ou seleção de medicamentos, é correto afirmar:
a. ( ) O processo é concluído com a elaboração da
relação de medicamentos.
b. ( ) A principal etapa da seleção requer a definição das preferências dos prescritores.
c. ( ) A escolha dos medicamentos requer a sensibilização do gestor político, bem como do maior
número possível de profissionais da saúde.
d. ( X ) O processo de escolha de medicamentos deve
basear-se em critérios epidemiológicos, técnicos e econômicos.
e. ( ) É recomendável que a comissão responsável pela seleção inclua os profissionais de
saúde e representantes dos laboratórios
farmacêuticos.
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

22. Sobre o processo da dispensação de medicamentos no nível ambulatorial, é correto afirmar:
a. ( X ) Envolve as etapas de acolhimento do usuário,
atendimento e recebimento da prescrição
b. ( ) Trata da entrega do medicamento obedecendo a prescrição médica, sem análise.
c. ( ) Constitui a aferição da prescrição com o
médico, antes da entrega do medicamento.
d. ( ) Exige a seleção de pacientes para o processo
de acompanhamento farmacoterapêutico.
e. ( ) Exige comunicação com o usuário, fornecendo informações sobre a origem dos
medicamentos.
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23. Analise as afirmativas abaixo sobre a legislação
que institui os medicamentos genéricos no Brasil:
1. a Lei 9.787/1999, que estabeleceu o medicamento genérico, alterou a Lei no 6.360/1976,
no que diz respeito a aspectos sobre a vigilância sanitária no âmbito dos medicamentos.
2. definiu “Medicamento Genérico” como medicamento similar a um produto de referência ou
inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de
outros direitos de exclusividade, comprovada
a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI.
3. desobrigou os medicamentos que ostentam
nome comercial ou marca de ostentar, também, nas embalagens e materiais promocionais, a Denominação Comum Brasileira
ou, na sua falta, a Denominação Comum
Internacional.

25. Sobre as aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as prescrições médicas
e odontológicas de medicamentos, no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

26. A Política Nacional de Medicamentos, publicada
em 1998, define entre as diretrizes para o setor:
1. O estabelecimento e a utilização de uma
Relação de Medicamentos Essenciais.
2. A ênfase na importação de medicamentos
considerados essenciais para o país.
3. A Promoção do Uso Racional de
Medicamentos.
4. Garantia da Segurança, Eficácia e Qualidade
dos Medicamentos.
5. Desenvolvimento e Capacitação de Recursos
Humanos.

24. A Resolução no 417/2004 do Conselho Federal de
Farmácia (Código de Ética da Profissão Farmacêutica)
estabelece entre os deveres do farmacêutico:
a. ( ) contribuir para a lucratividade do setor
farmacêutico.
b. ( X ) respeitar o direito de decisão do usuário sobre
sua própria saúde e bem-estar.
c. ( ) delegar a responsabilidade pela guarda dos
medicamentos sujeitos a controle especial.
d. ( ) dispor seus serviços profissionais às autoridades religiosas, militares ou comunitárias para
ações filantrópicas.
e. ( ) comunicar o Conselho Federal de Farmácia
sobre atividades associativas desenvolvidas
por colegas farmacêuticos em seu setor de
atuação.

) Nas aquisições de medicamentos, o medicamento genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais, independentemente
do preço.
( ) Os editais, as propostas licitatórias e os contratos de aquisição de medicamentos não
poderão exigir especificações técnicas dos
produtos, métodos de controle de qualidade
e/ou certificação de conformidade.
( ) A dispensação de medicamentos genéricos
deverá ser acompanhada dos respectivos
laudos de qualidade.
( X ) Adotarão obrigatoriamente a Denominação
Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a
Denominação Comum Internacional (DCI).
( ) A vigilância sanitária deve editar anualmente
a relação de medicamentos genéricos registrados no País, sem identificação dos nomes
comerciais dos medicamentos de referência e
as correspondentes empresas fabricantes.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
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27. A Política Nacional de Medicamentos deve ser
executada de forma articulada entre as três esferas de
governo.
Para tanto, está previsto(a) na Portaria no 338, de 1998,
e em normatizações subsequentes:
a. ( ) O repasse de recursos do governo municipal para a aquisição de medicamentos do
componente especializado da assistência
farmacêutica.
b. ( X ) A pactuação da descentralização e dos repasses de recursos nas comissões intergestoras
bipartite e tripartite.
c. ( ) A responsabilização dos governos estaduais
pela aquisição dos medicamentos considerados essenciais.
d. ( ) A transferência de medicamentos de alto
custo e de recursos financeiros do estado para
a União.
e. ( ) A exigência de contratação de farmacêuticos
responsáveis pela assistência farmacêutica
municipal.

29. As ações de vigilância em saúde estão intimamente envolvidas na prática dos profissionais de
saúde, em especial na saúde pública, e compreendem
aquelas que estão relacionadas com:
a. (
b. (

) entrega domiciliar de medicamentos.
) fornecimento de medicamentos para populações carentes.
c. ( ) ampliação do acesso aos serviços médicos e
odontológicos.
d. ( ) alocação de recursos para a assistência
farmacêutica.
e. ( X ) análises de situações de saúde e seus determinantes socioambientais.

30. A respeito da vigilância epidemiológica e sua
relação com as ações de saúde pública:
1. Seu propósito é fornecer orientação técnica
para a tomada de decisões sobre prevenção e
controle de doenças.
2. Trabalha com coleta e processamento de
dados sobre doenças e suas causas.
3. Investiga casos, suspeitas e surtos de doenças
transmissíveis.
4. Inspeciona regularmente estabelecimentos
de saúde.
5. É atribuição privativa das Secretarias Estaduais
de Saúde.

28. As atribuições e possibilidades de atuação do
farmacêutico no âmbito das farmácias e drogarias têm
sido modificadas ao longo dos anos pela Vigilância
Sanitária e pelo Conselho de Classe.
Em 2009 a Resolução no 499 do Conselho Federal de
Farmácia regulamentou os seguintes serviços farmacêuticos para as farmácias e drogarias, com exceção de:
a.
b.
c.
d.

(X)
( )
( )
( )

Aplicação de acupuntura.
Realização de massoterapia.
Participação em campanhas de saúde.
Prestação de assistência farmacêutica
domiciliar.
e. ( ) Determinação do teor sanguíneo de glicose,
colesterol total e triglicérides.
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

.
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