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         PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA 
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

ESTADO DO PARANÁ 

EDITAL 083/2013 - GPQS/DGTES/AMS 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO  

DO CARGO DE TÉCNICO DE FARMÁCIA PÚBLICA 
NA FUNÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE FARMACÊUTICA 

PROVA OBJETIVA - Data 14/07/2013 

 

Nome: ______________________________________________________ Inscrição: _______________ 
 
 
1) De acordo com a Portaria n.º 344, de 12/05/1998, que aprova o Regulamento Técnico sobre 

substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, a notificação de Receita “B”, de cor 
azul, terá validade: 
 
a) Por um período de 60 (sessenta) dias a partir da emissão. 
b) Por um período de 45 (quarenta e cinco) dias a partir da emissão. 
c) Por um período de 15 (quinze) dias a partir da emissão. 
d) Por um período de 30 (trinta) dias a partir da emissão. 
e) Por um período de 20 (vinte) dias a partir da emissão. 

 
2) Uma ampola do medicamento ceftriaxona, contém 500 (quinhentos) mg em 2 (dois) mL de 

suspensão. Quantos mL devem ser administrados em um paciente que necessita tomar 350 
(trezentos e cinquenta) mg de ceftriaxona? 
 
a) 1,4 mL 
b) 1,3 mL 
c) 1,5 mL 
d) 1,2 mL 
e) 1,6 mL 

 
3) Considerando as técnicas de armazenamento e gestão de estoque de medicamentos, assinale a 

alternativa INCORRETA. 
 
a) Os produtos devem ser estocados mantendo certa distância entre estes, para evitar trocas e facilitar 

a limpeza. 
b) Os produtos de grande volume deverão ser armazenados sobre estrados ou “pallets”, e não 

diretamente sobre o piso. 
c) Os produtos devem ser estocados junto à parede, para aumentar a área de estoque e o espaço dos 

corredores, facilitando o fluxo das pessoas e dos produtos. 
d) Os produtos com a indicação de “fotossensíveis” devem ser armazenados ao abrigo da luz. 
e) A presença de pessoas estranhas aos almoxarifados deve ser terminantemente proibida nas áreas 

de estocagem de medicamentos. 
 
4) O medicamento MEBENDAZOL, está classificado farmacologicamente no grupo dos: 

 
a) Analgésicos. 
b) Antiparasitários. 
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c) Anti-inflamatórios. 
d) Antitérmicos. 
e) Antiácidos. 

 
5) Assinale a alternativa que contém apenas anti-inflamatórios do grupo dos ESTERÓIDES. 

 
a) Nimesulida e Prednisolona. 
b) Prednisolona e Dexametasona. 
c) Diclofenaco e Dexametasona. 
d) Cetoprofeno e Diclofenaco. 
e) Prednisolona e Cetoprofeno. 

 
6) Qual a temperatura recomendada para armazenar os medicamentos TERMOLÁBEIS? 

 
a) Entre 15°C e 25°C. 
b) Abaixo de 0°C. 
c) Entre 2°C e 8°C. 
d) Entre 10°C e 20°C. 
e) Entre 18°C e 22°C. 

 
7) Considere as afirmações abaixo, quanto às formas farmacêuticas, e assinale a alternativa 

INCORRETA. 
 
a) Enema é uma forma farmacêutica líquida para uso oral. 
b) Supositório é uma forma farmacêutica sólida para uso retal. 
c) Unguento é uma forma farmacêutica para uso tópico. 
d) Óvulo é uma forma farmacêutica sólida para uso vaginal. 
e) Colírio é uma forma farmacêutica para uso oftálmico. 

 
8) Segundo a Lei 9.787 de 10/02/1999, “O 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 (Denominação Comum Brasileira) ou, 
na sua ausência, pela DCI (Denominação Comum Internacional)” é a definição de: 
 
a) Produto Farmacêutico Intercambiável. 
b) Medicamento Similar 
c) Medicamento de Referência 
d) Medicamento Genérico 
e) Medicamento Manipulado 

 
9) Um auxiliar de farmácia recebe uma prescrição para 24 (vinte e quatro) horas, solicitando o 

fornecimento de Dinitrato de isossorbida de 5 (cinco) mg, via oral, com posologia de 8 (oito) em 
8 (oito) horas. Na farmácia, só tem a apresentação de Dinitrato de isossorbida de 5 (cinco) mg 
sublingual. O procedimento CORRETO que deve ser adotado é: 
 
a) Não fornecer e comunicar ao médico solicitante que o medicamento está em falta. 
b) Fornecer 3 (três) comprimidos de  Dinitrato de isossorbida de 5 (cinco) mg sublingual. 
c) Não fornecer o medicamento e comunicar ao farmacêutico.   
d) Fornecer 3 (três) comprimidos de  Dinitrato de isossorbida de 5 (cinco) mg sublingual, orientando 

o paciente quanto ao uso correto do medicamento, visto que há mudança na via de administração. 
e) Não fornecer e solicitar ao paciente que aguarde a chegada do medicamento correto. 
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10) Sabendo-se que a apresentação da amoxicilina suspensão após reconstituída é de 100 (cem) mL, 
e cada mL tem 60 (sessenta) mg de amoxicilina, pergunta-se: Quantos frascos serão necessários 
para atender uma prescrição de 600 (seiscentos) mg de amoxicilina  de 12  (doze) em 12 (doze) 
horas, por 10 (dez) dias para um paciente ambulatorial? 
 
a) Um frasco. 
b) Cinco frascos. 
c) Três frascos. 
d) Quatro frascos. 
e) Dois frascos. 

 
11) De acordo com a Portaria n.º 344, de 12/05/1998, que aprova o Regulamento Técnico sobre 

substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, a notificação  de Receita “B”, de cor 
azul, em relação aos injetáveis, poderá conter no MÁXIMO: 
 
a) Dez ampolas. 
b) Três ampolas. 
c) Cinco ampolas. 
d) Uma ampola. 
e) Seis ampolas. 

 
12) Na farmácia, devido principalmente a aplicação de injetáveis, temos a produção de diversos 

resíduos perfurocortantes (ampolas quebradas, agulhas, frascos, etc.). Segundo a RDC 
ANVISA, nº 306, de 7/12/2004 que Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento 
de resíduos de serviços de saúde, estes resíduos estão classificados: 
 
a) No grupo E 
b) No grupo D 
c) No grupo C 
d) No grupo B 
e) No grupo A 

 
13) Que classe de medicamentos, cujas bulas e rótulos dos medicamentos de uso tópico, 

manipulados ou fabricados, deverão constar, obrigatoriamente, em destaque e em letras de 
corpo maior, as expressões: “Venda Sob Prescrição Médica” e “Atenção – Não Use este 
Medicamento sem Consultar o seu Médico, caso esteja Grávida. Ele pode causar Problemas ao 
Feto”? 
 
a) Anabolizantes. 
b) Psicotrópicos. 
c) Entorpecentes. 
d) Retinóicas. 
e) Antirretrovirais. 

 
14) Ao se dispensar um medicamento, devemos analisar diversos quesitos, EXCETO. 

 
a) A data de validade do medicamento. 
b) A qualidade do laboratório fabricante. 
c) Se a quantidade dispensada está de acordo com a prescrição. 
d) O nome e a forma farmacêutica do medicamento. 
e) Se a embalagem não está violada. 
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15) Um paciente em trânsito apresentou uma Notificação de Receita "A", acompanhada da receita 
médica com justificativa do uso, de uma Unidade Federativa diferente daquela em que está 
localizada a farmácia. Nesse caso, segundo a Portaria n.º 344, de 12/05/1998, que aprova o 
Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, qual o 
procedimento CORRETO, para a dispensação desse medicamento? 
 
a) Não dispensar o medicamento e comunicar à autoridade sanitária em até 72 (setenta e duas) horas. 
b) Dispensar o medicamento e registrar a notificação. 
c) Solicitar autorização da autoridade sanitária local antes de proceder a dispensação. 
d) Dispensar o medicamento e comunicar à autoridade sanitária em até 24 (vinte e quatro) horas para 

averiguação e visto. 
e) Dispensar o medicamento, registrar a notificação e comunicar à autoridade sanitária local em até 

72 (setenta e duas) horas para averiguação e visto. 
  
16) Considerando noções básicas de farmacologia, analise os itens abaixo: 

 
I. Dose mínima: é a menor quantidade de um medicamento capaz de produzir o efeito 

terapêutico 
II. Dose Letal: é a quantidade de medicamento que ultrapassa a dose máxima, causando 

perturbações, intoxicações ao organismo, até a morte. 
III. Medicamento placebo: é aquele que possui efeito terapêutico análogo aos medicamentos 

originais.  
 

É (são) VERDADEIRO (s) o (s) item (ns): 
 

a) Apenas o item I 
b) Os itens I e III 
c) Os itens I e II 
d) Os itens II e III 
e) Apenas o item II 

 
17) Assinale a alternativa abaixo, que NÃO apresenta uma forma farmacêutica líquida de uso oral. 

 
a) Elixir 
b) Emulsão 
c) Xarope 
d) Loção 
e) Suspensão 

 
18) Em relação a RDC ANVISA, nº 20, de 05/05/2011, que dispõe sobre o controle de 

medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos, de uso sob prescrição, 
isoladas ou em associação, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
a) A receita poderá conter a prescrição de outras categorias de medicamentos desde que não sejam 

sujeitos a controle especial 
b) A receita de antimicrobianos é válida em todo o território nacional, por 20 (vinte) dias a contar da 

data de sua emissão. 
c) Os estabelecimentos deverão manter à disposição das autoridades sanitárias, por um período de 2 

(dois) anos a documentação referente à compra, venda, transferência, perda e devolução das 
substâncias antimicrobianas bem como dos medicamentos que as contenham. 

d) Em situações de tratamento prolongado a receita poderá ser utilizada para aquisições posteriores 
dentro de um período de 90 (noventa) dias a contar da data de sua emissão, desde que contenha a 
indicação de uso contínuo, com a quantidade a ser utilizada para cada 30 (trinta) dias. 

e) As receitas somente poderão ser dispensadas pelo farmacêutico quando apresentadas de forma 
legível e sem rasuras. 
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19) A gripe A, causada pelo vírus Influeza tipo A, ocorre durante todo o ano, mas é mais frequente 
nos meses do outono e do inverno, quando as temperaturas caem, principalmente no sul e 
sudeste do país. Qual o princípio ativo do medicamento indicado para o tratamento da gripe 
causada pelo vírus Influeza tipo A? 

 
a) Ganciclovir. 
b) Aciclovir. 
c) Oseltamivir. 
d) Ritonavir. 
e) Saquinavir. 

 
20) Antimicrobianos são medicamentos utilizados para tratamento de infecções. Assinale a 

alternativa que apresenta somente medicamentos dessa classe farmacológica. 
 
a) Omeprazol e Tetraciclina. 
b) Captopril e Amoxicilina. 
c) Amoxicilina e Tetraciclina.  
d) Hidroclorotiazida e Omeprazol. 
e) Loratadina e Hidroclorotiazida. 

 
21) Assinale a alternativa que contenha apenas formas farmacêuticas sólidas. 

 
a) Elixir, cápsula e óvulo. 
b) Suspensões, soluções e gel. 
c) Supositório, xarope e pasta. 
d) Creme, elixir e óvulo. 
e) Comprimidos, cápsula e drágea.  

 
22) Para que um fármaco exerça o máximo da ação benéfica desejada e o mínimo de efeitos 

adversos, é necessário que o medicamento mantenha preservadas as condições de estabilidade. 
De acordo com a estabilidade dos fármacos e a influência de efeitos físicos, químicos, de 
temperatura, entre outros, correlacione as formas farmacêuticas, na coluna da esquerda, com 
as reações existentes que podem acarretar a perda de estabilidade por um fármaco (alterações 
visíveis), na coluna da direita. 

 
I) Comprimido          ( ) Quantidade excessiva de pó, manchas, descoloração, 

formação de depósitos de cristais sobre o produto. 
 

II) Supositórios  ( ) Fissuras, rachaduras, manchas na superfície. 
 

III) Soluções injetáveis  ( ) Mudança na consistência ou aparência 
(amolecimento ou endurecimento). 
 

IV) Cápsulas  ( ) Amolecimento, enrugamento ou manchas de óleo. 
 

V) Drágeas        ( ) Turbidez, presença de partículas, vazamento, 
formação de cristais e mudança na coloração. 
 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, na coluna da direita, de cima 
para baixo. 
 
a) I, V, IV, II, III 
b) I, III, IV, V, II 
c) V, I, III, IV, II 
d) I, II, III, IV, V 
e) I, IV, V, II, III 
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23) Um paciente atendido por um médico de uma Unidade Básica de Saúde vai até a farmácia com 
uma receita constando os medicamentos Ibuprofeno e Azitromicina. Os medicamentos 
prescritos são exemplos, RESPECTIVAMENTE, de: 
 
a) Antimicrobiano e antimicótico. 
b) Analgésico e antimicótico.  
c) Anti-inflamatório e analgésico. 
d) Analgésico e antimicrobiano.  
e) Anti-inflamatório e antimicrobiano. 

 
24) A Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) desempenha importante papel no ciclo de 

Assistência Farmacêutica do município. Assinale a alternativa CORRETA em relação à CAF. 
 
a) Nesse local é realizado atendimento médico e de enfermagem, com consultas, exames e 

dispensação de medicamentos. 
b) A CAF é o local onde os medicamentos e insumos farmacêuticos são armazenados 

temporariamente, ou seja, local de quarentena dos produtos. Na CAF não ocorre o armazenamento 
definitivo. 

c) A CAF é o local de dispensação de medicamentos, onde a prescrição médica do paciente é 
atendida. 

d) A CAF é uma construção destinada ao recebimento, estocagem, guarda e expedição de 
medicamentos e insumos farmacêuticos, visando assegurar a conservação adequada dos produtos. 

e) Uma CAF visa garantir condições adequadas de conservação de produtos como, medicamentos, 
materiais hospitalares, de higiene, limpeza, patrimônio, escritório, pois neste local são 
armazenados todos os produtos utilizados pela rede municipal de saúde. 

 
25) Em relação à classificação dos medicamentos quanto a sua ação terapêutica, analise as 

afirmativas abaixo. 
 

I. Medicamentos analgésicos são usados para aliviar a dor.         
II. Antiácidos reduzem a temperatura corporal quando esta se eleva acima do normal. 

III. Antiespasmódicos evitam ou diminuem náuseas e vômitos. 
IV. Anestésicos tornam o paciente insensível à dor. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.  
d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
e) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
 

26) Considerando as características das vias de administração de fármacos, assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
a) A administração de medicamentos por via oral é segura, porém requer técnica estéril na sua 

preparação. Nessa via os medicamentos podem ser apresentados na forma de comprimidos, 
drágeas, cápsulas ou líquidos; são absorvidos principalmente no estômago e intestino. 

b) Muitos medicamentos que são administrados por via oral podem também ser administrados por 
via retal, em forma de comprimidos e são receitados quando a pessoa não pode tomar o 
medicamento por via oral, e em casos de náuseas e vômitos, impossibilidade de engolir e algumas 
restrições à ingestão, como ocorre em seguida a uma cirurgia. 

c) Os medicamentos administrados por via parenteral têm a vantagem de fornecer uma via mais 
lenta. É utilizado quando a via oral é contraindicado. 
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d) A administração via intramuscular permite que você injete o medicamento diretamente no 
músculo em graus de profundidade variados. É usado para administrar suspensões e soluções 
oleosas. É a forma mais rápida de absorção dos fármacos. 

e) Na via subcutânea ou hipodérmica, os medicamentos são administrados debaixo da pele, no tecido 
subcutâneo. Nesta via a absorção é lenta, através dos capilares, de forma contínua e segura. Usada 
para administração de vacinas (antirrábica e antissarampo), anticoagulantes (heparina) e 
hipoglicemiantes (insulina). O volume não deve exceder 1,0 ml. 

 
27) Segundo a RDC ANVISA, nº 306, de 7/12/2004, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, resíduos tóxicos são os que apresentam riscos à 
saúde ou ao meio ambiente. Nesse grupo estão incluídos os medicamentos imunossupressores, 
antibióticos, anticoncepcionais, antirretrovirais e digitálicos. Qual o procedimento CORRETO 
para descarte e destinação final dos resíduos tóxicos, acima mencionados, em um município 
que não tenha aterro sanitário licenciado e adequado. 
 
a) Abrir as embalagens e descartar na rede coletora de esgoto. 
b) Contratar uma empresa especializada e licenciada que orientará o acondicionamento e efetuará o 

recolhimento e posterior incineração desse material. 
c) Acondicionar e descartar em saco vermelho impermeável. 
d) Acondicionar e descartar em recipiente identificado a ser recolhido pela coleta de lixo domiciliar. 
e) Realizar a autoclavação do material e, posteriormente, descartar em saco vermelho. 

 
28) Assinale a alternativa que apresenta um medicamento HIPERGLICEMIANTE. 

 
a) Glicose 25% 
b) Captopril 10 mg 
c) Furosemida 40 mg 
d) Metformina 500 mg 
e) Hidroclorotiazida 25 mg 

 
29) Considerando as características dos Medicamentos Genéricos, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
 
a) Na embalagem dos genéricos deve estar escrito "Medicamento Genérico" dentro de uma tarja 

amarela. Além disso, deve constar a Lei nº 9.787/99. 
b) O preço do medicamento genérico é menor, pois os fabricantes de medicamentos genéricos não 

necessitam fazer investimentos em pesquisas para o seu desenvolvimento, visto que as 
formulações já estão definidas pelos medicamentos de referência. 

c) A intercambialidade, ou seja, a segura substituição do medicamento de referência pelo seu 
genérico, somente poderá ser realizada pelo farmacêutico responsável. 

d) O medicamento genérico é aquele que contém o mesmo fármaco (principio ativo), na mesma 
dose, porém em forma farmacêutica e via administração diferente podendo ou não ter a mesma 
indicação que o medicamento de referência. 

e) Uma das vantagens dos medicamentos genéricos é reduzir os preços dos medicamentos de 
referência, com a entrada de medicamentos genéricos concorrentes. 
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30) Se considerarmos que um medicamento possui a concentração de 30 (trinta) mg de princípio 
ativo em cada comprimido, e a prescrição médica indica o uso de 60 (sessenta) miligramas 
desse medicamento a cada 6 (seis) horas, por 7 (sete) dias, para atender esta prescrição, 
devemos dispensar. 
 
a) 84 comprimidos. 
b) 56 comprimidos. 
c) 28 comprimidos. 
d) 42 comprimidos. 
e) 36 comprimidos. 

 
31) De acordo com a Lei nº 8.080/90, analise as afirmativas que se referem aos princípios e 

diretrizes do SUS: 
 

I. Um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos exigidos para 
cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema promovendo a integralidade da 
assistência. 

II. Sigilo das informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo 
usuário. 

III. Acabar com a autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 
IV. Participação da comunidade. 
V. Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo com 

ênfase na descentralização dos serviços para os municípios e na regionalização e 
hierarquização da rede de serviços de saúde. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
a) Somente as afirmativas II e III são corretas. 
b) Somente as afirmativas I, IV e V são corretas. 
c) Somente as afirmativas II, IV e V são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II, IV e V são corretas. 
e) I, II, III, IV e V são corretas. 

 
32) Observadas as disposições da Lei Complementar nº 141 são consideradas despesas com ações e 

serviços públicos de saúde:  
 

a) Pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde. 
b) Assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso universal. 
c) Capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), desenvolvimento científico e 

tecnológico e controle de qualidade promovidos por instituições do SUS. 
d) Pessoal ativo da área de saúde quando em atividade alheia à referida área. 
e) Limpeza urbana e remoção de resíduos. 

 
33) De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, analise as afirmativas a seguir: 
 

I. A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e 
coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde e a prevenção de agravos. O 
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde ficam 
sob os cuidados da atenção especializada. 

II. A Atenção Básica é desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, 
democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de 
territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a 
dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. 
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III. A Atenção Básica utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no 
manejo das demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu 
território, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de 
que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento devem ser acolhidos. 

IV. A Atenção Básica é desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade. 
Deve ser o contato preferencial dos usuários a principal porta de entrada e centro de 
comunicação da Rede de Atenção à Saúde.  

V. A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos “Atenção Básica” e “Atenção 
Primária à Saúde”, nas atuais concepções, como termos equivalentes.  

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
a) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
b) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.  
c) Somente as afirmativas I, II, III e V são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II, IV e V são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III, IV e V são corretas. 

 
34) A dimensão transversal da Política de Humanização da Atenção e da Gestão em Saúde no SUS 

implica, necessariamente, para sua efetuação, um construir coletivo. Isso significa processos de 
pactuação no âmbito do Ministério da Saúde, assim como nas diversas instâncias do SUS. Com 
base nas diretrizes específicas por nível de atenção, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
a) Compete à Atenção Básica elaborar projetos de saúde individuais e coletivos para usuários e sua 

rede social, considerando as políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, além de estabelecer 
formas de acolhimento e inclusão do usuário que promovam a otimização dos serviços, o fim das 
filas, a hierarquização de riscos e o acesso aos demais níveis do sistema. 

b) Compete à Atenção Básica compor uma equipe multiprofissional composta por no mínimo: 
médico, enfermeiro, dentista, farmacêutico, psicólogo, fisioterapeuta e nutricionista, com objetivo 
de realizar o seguimento dos pacientes do território adscrito para atendimento à família e à sua 
rede social. 

c) Compete aos serviços de urgência e emergência acolher a demanda por meio de critérios de 
avaliação de risco, garantindo o acesso referenciado aos demais níveis de assistência.   

d) Compete aos serviços de urgência e emergência definir protocolos clínicos, garantindo a 
eliminação de intervenções desnecessárias e respeitando as diferenças e as necessidades do 
sujeito. 

e) Compete à atenção hospitalar criar mecanismos de recepção com acolhimento aos usuários, 
mecanismos de escuta para a população e aos trabalhadores e, ainda, a garantia de continuidade de 
assistência com sistema de referência e contra-referência. 

 
35) Em relação ao controle social, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) Os conselhos de saúde devem ser constituídos por 50% de usuários, 30% de trabalhadores da 
saúde e 20% de prestadores de serviços e gestores. 

b) Controle social é a capacidade que tem a sociedade organizada de intervir nas políticas públicas. 
c) O controle social é entendido como a tentativa de estabelecer uma relação entre o Estado e a 

sociedade, que implica em uma abertura do Estado para que a sociedade participe de suas 
decisões.  

d) Tem como objetivo o estabelecimento das necessidades e interesse da população na definição das 
prioridades e metas. 

e) Os conselhos de saúde são órgãos de caráter permanente e deliberativo.   
 







