Concurso Público
EDITAL N. 01/2013

AUXILIAR DE FARMÁCIA
Código 202

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1 - Este caderno contém as questões da PROVA OBJETIVA abrangendo
os conteúdos de Português, Matemática, Conhecimentos Gerais,
Saúde Pública e Conhecimentos Específicos.
2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida no final
deste caderno.
3 - Ao receber a Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA:
 confira seu nome, número de inscrição e o cargo;
 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA
NÃO TEM VALIDADE.
4 - Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
 use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à
letra correspondente à resposta solicitada em cada
questão;
 assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver
marcação de mais de uma alternativa, questões não
assinaladas ou questões rasuradas.
NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA não deve ser dobrada,
amassada ou rasurada.
CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA.

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a
prova, confira se este caderno
contém, ao todo, 40 (quarenta)
questões de múltipla escolha 
cada uma constituída de 4
(quatro) alternativas  assim
distribuídas: 10 (dez) questões
de Português,
5 (cinco)
questões de Matemática, 5
(cinco)
questões
de
Conhecimentos Gerais, 10
(dez) questões de Saúde
Pública e 10 (dez) questões de
Conhecimentos Específicos,
todas perfeitamente legíveis.
Havendo
algum
problema,
informe
imediatamente
ao
aplicador de provas para que ele
tome
as
providências
necessárias.
Caso V. Sª não observe essa
recomendação, não lhe caberá
qualquer
reclamação
ou
recurso posteriores.
Boa prova!

O tempo de duração da prova abrange, inclusive, o tempo necessário à transcrição das respostas do
rascunho para a Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA.
ATENÇÃO - Nos termos do Edital n. 01/2013, “Poderá ainda ser eliminado o candidato que [...]: portar
arma(s) no local de realização das provas [...]; portar, mesmo que desligados [...] quaisquer equipamentos
eletrônicos [...] ou de instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular [...]
entre outros [...]”. (subitem 9.4.30, alíneas “d” e “e” - errata)

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO HORAS
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Português
INSTRUÇÃO – As questões de 1 a 7 relacionam-se com o texto abaixo.
Leia atentamente todo o texto antes de responder a elas.

MAIS DO QUE EQUIPAMENTOS,
CARRETA DA SAÚDE TRANSPORTA ESPERANÇA
Pouco antes de morrer, o pai de Roberto Kikawa lhe fez um pedido: “Prometa que você vai
ser médico. Mas um que se preocupe com as pessoas, como o que me tratou”. O
gastroenterologista terminou a faculdade de Medicina e levou a sério a promessa. É criador da
maior carreta da saúde do mundo. O projeto, chamado Centro Integrado de Educação e Saúde,
leva alta tecnologia em atendimento e diagnósticos para qualquer canto do País.
A carreta nasceu quase na marra, inspirada nos contêineres que os Médicos Sem Fronteiras
levavam à África. Em 2008, ela foi para a estrada, com a ideia de detectar doenças antes que elas
chegassem em estágios avançados. No ano seguinte, já recebia um prêmio do Ministério da
Ciência e Tecnologia.
Não demorou para que Roberto e sua equipe criassem outras soluções: a van da saúde,
que pode subir os morros cariocas, e o boxe da saúde, que pode ser levado em barcos para
comunidades ribeirinhas da Amazônia. Já foram mais de 30 mil pessoas atendidas e 700
funcionários capacitados em 15 cidades.
O negócio social fecha a conta ao envolver empresas, comunidades e governos.
“Mostramos que é possível sim levar alta tecnologia às periferias”, comemora Roberto. Ele até já
recebeu e estuda propostas de exportar o projeto para Timor Leste, Venezuela, Itália, Colômbia,
Angola. E gosta de explicar o sucesso: “o projeto foi construído com amor de muitas pessoas para
levar esse amor a outras. A carreta é apenas um instrumento.”
ALMANAQUE BRASIL DE CULTURA POPULAR, São Paulo, Andreato, ano 13, n. 148, p. 12, ago. 2011.

Questão 1
“Em 2008 ela foi para a estrada, com a ideia de detectar doenças antes que elas chegassem a
estágios avançados.”
A palavra sublinhada pode ser substituída sem alterar seu sentido no texto por
A) evitar.
B) identificar.
C) investigar.
D) curar.
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Questão 2
Leia o trecho:
“O gastroenterologista terminou a faculdade de Medicina e levou a sério a promessa.”
No texto, a expressão sublinhada se refere
A) a Roberto Kikawa.
B) ao médico que tratou do pai de Roberto Kikawa.
C) ao pai de Roberto Kikawa.
D) a um médico especialista que não foi identificado.

Questão 3
A carreta, a van e o boxe da saúde têm em comum o fato de
A) atenderem populações de diferentes países.
B) levarem assistência médica de qualidade às periferias.
C) receberem verba apenas do Ministério da Ciência e Tecnologia.
D) serem uma iniciativa dos Médicos Sem Fronteiras.

Questão 4
São provas do sucesso do Projeto Centro Integrado de Educação e Saúde:
1. A inspiração dos Médicos Sem Fronteiras.
2. O interesse de outros países na proposta.
3. O número de pessoas atendidas e capacitadas.
4. O prêmio recebido do Ministério da Ciência e Tecnologia.
A resposta CORRETA é
A) 1, 2 e 3.
B) 1, 2 e 4.
C) 1, 3 e 4.
D) 2, 3 e 4.
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Questão 5
Segundo o texto, contribuíram para o sucesso do Projeto
1. a avaliação positiva das comunidades.
2. a participação de vários segmentos da sociedade.
3. o amor e a dedicação das pessoas envolvidas.
4. o idealismo e a obstinação de seu criador.
A resposta CORRETA é
A) 1, 2 e 3.
B) 1, 2 e 4.
C) 1, 3 e 4.
D) 2, 3 e 4.

Questão 6
O início do texto pode ser reescrito da seguinte forma:
Pouco antes de morrer, o pai de Roberto Kikawa o fez prometer que ele...
Com a nova redação, a frase será completada CORRETAMENTE por
A) iria ser médico, mas um médico que se preocupasse com as pessoas, como aquele que o
tratara.
B) fosse médico, mas um médico que se preocupe com as pessoas como aquele que o trataria.
C) será médico, mas um médico que se preocupe com as pessoas como aquele que o tinha
tratado.
D) vai ser médico, mas um médico que se preocupe com as pessoas como o que lhe tratara.

Questão 7
“A carreta é apenas um instrumento.”
Sem mudança de sentido da frase, a palavra sublinhada pode ser substituída por
A) inclusive.
B) senão
C) somente.
D) também.
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Questão 8
Leia a frase:
“Não demorou para que Roberto e sua equipe criassem outras soluções.”
Considerando-se a norma culta, identifique a alternativa em que há ERRO na reescrita da frase
acima.
A) A criação de outras soluções por Roberto e sua equipe não demoraram.
B) Não demorou até que Roberto e sua equipe criassem outras soluções.
C) Não demorou para que outras soluções fossem criadas por Roberto e sua equipe.
D) Roberto e sua equipe não demoraram a criar outras soluções.

Questão 9
Leia a frase:
“[...] o boxe da saúde pode ser levado em barcos para comunidades ribeirinhas da Amazônia.”
A frase acima está CORRETAMENTE reescrita em
A) O boxe da saúde pode ser levado em barcos à comunidades ribeirinhas da Amazônia.
B) O boxe da saúde pode ser levado em barcos as comunidades ribeirinhas da Amazônia.
C) O boxe da saúde pode ser levado em barcos a comunidades ribeirinhas da Amazônia.
D) O boxe da saúde pode ser levado em barcos à qualquer comunidade ribeirinha da Amazônia.

Questão 10
Assinale a alternativa em que a palavra destacada está grafada CORRETAMENTE.
A) Precisamos saber distinguir o que é essencial e o que é supérfulo.
B) É sempre prazeiroso reencontrar os velhos amigos.
C) Sem dúvida, passaram a ter conciência do valor do dinheiro.
D) Ele ficou paralisado com a aproximação do desconhecido.
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Matemática
Questão 11
Vítor encontra-se na superfície plana de um lote empinando sua pipa. Em determinado momento,
o comprimento de linha liberado com a pipa no alto é de 42 metros. Vítor mantém a inclinação da
linha que prende a pipa a 60° com relação ao solo e o carretel, em que ela está enrolada, seguro
em suas mãos, a uma altura de um metro, também em relação ao solo. Considere que durante
todo instante em que a pipa se encontra no alto a linha mantém-se esticada.
Logo, nas condições e momento descritos anteriormente, qual a altura que a pipa se encontra em
relação ao solo?
A) 21 m.
B) 21 3 m.
C) (21 3 + 1) m.
D) 22 m.

Questão 12
Eduardo fez um empréstimo no valor de R$ 1.200,00 que deverá ser pago a uma taxa de juros
simples de 2,5% ao mês. Sabe-se que Eduardo pagará a quantia integral feita no empréstimo
após três meses da data de sua realização.
Logo, a diferença entre o valor pago por Eduardo, transcorridos os três meses, e o valor feito no
empréstimo é de
A) R$ 30,00.
B) R$ 30,75.
C) R$ 90,00.
D) R$ 92,26.

Questão 13
Considere a equação do segundo grau x2 – 11x + a = 0 onde a é um número inteiro e as raízes da
equação são números reais.
O maior valor de a para que a equação possua duas raízes reais e distintas é
A) maior que 30.
B) menor ou igual a 11.
C) maior que 20 e menor ou igual a 30.
D) maior que 11 e menor ou igual a 20.

Questão 14
Observe a figura.

Nessa figura, tem-se a representação gráfica das funções f(x) = ax + b e g(x) = px2 + qx + t. Os
pontos A, C e D têm coordenadas (0,5), (1,0) e (5,0) respectivamente e o ponto B= (3, -4) é a
intersecção entre os gráficos de f(x) e g(x).
Com relação à figura são feitas as seguintes afirmações:
I.

A função f(x) é uma função crescente;

II. A função g(x) possui duas raízes reais e positivas;
III. g(3) = f(3).
Com base nos dados do gráfico, estão CORRETAS as afirmações
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.

Questão 15
Considere um segmento de reta de comprimento igual a 24 cm. Divide-se o mesmo em três
segmentos a, b e c proporcionais a 2, 3 e 7, respectivamente, de tal forma que os segmentos a, b
e c são as dimensões de um paralelepípedo reto retângulo.
É CORRETO afirmar que o volume desse paralelepípedo é igual a
A) 24 cm3.
B) 42 cm3.
C) 144 cm3.
D) 336 cm3.
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Conhecimentos Gerais
Questão 16
Sobre a Copa do Mundo de 2014, é INCORRETO afirmar que
A) a competição será disputada no Brasil.
B) entre as cidades que serão sedes dos jogos, estão Belo Horizonte, Brasília e Cuiabá.
C) será a primeira vez que o torneio é realizado no Brasil.
D) o tatu-bola é o animal mascote da competição.

Questão 17
Foi aprovado o nome do advogado e professor Luis Roberto Barroso para compor o mais alto
tribunal do País. A indicação feita pelo Presidente da República foi aprovada pelo Senado.
O indicado assumiu o cargo de
A) Juiz da Corte Internacional de Haia.
B) Ministro do Supremo Tribunal de Justiça – STJ.
C) Desembargador do Tribunal de Justiça.
D) Ministro do Supremo Tribunal Federal – STF.

Questão 18
O século XX teve seu início marcado pelo surgimento de diplomas amplamente voltados para a
proteção dos direitos sociais na evolução histórica dos direitos humanos fundamentais.
É CORRETO afirmar que são exemplos da proteção dos direitos sociais:
A) A Constituição Portuguesa de 1812 e a Constituição Belga de 1831.
B) A Declaração de Direitos da Constituição Francesa de 1846 e a Constituição Espanhola de
1812.
C) A Declaração de Independência dos Estados Unidos da América e a Declaração dos Direitos
do Homem e do Cidadão.
D) A Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919.
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Questão 19
José é brasileiro, tem 21 anos e é analfabeto. Considerando-se os direitos políticos previstos na
Constituição da República, é CORRETO afirmar que José:
A) só pode ser candidato ao mandato de vereador.
B) não pode ser candidato a mandato eletivo.
C) pode votar e ser candidato apenas a vereador e a prefeito.
D) não pode votar e nem ser candidato a mandato eletivo.

Questão 20
Em caso de guerra declarada, admite-se no Brasil a pena
A) de morte.
B) cruel.
C) de banimento.
D) de trabalhos forçados.
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Saúde Pública
Questão 21
Em relação aos princípios e às diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), marque V diante das
assertivas verdadeiras ou F diante das assertivas falsas.
(

)

A equidade é o princípio que versa sobre a garantia de acesso a todos os serviços de
saúde a toda a população.

(

)

A participação popular é garantida, no SUS, por meio das Conferências de Saúde e
Conselhos de Saúde.

(

)

O princípio da integralidade garante que os indivíduos tenham assistência a todos os seus
problemas de saúde, considerados em relação a suas condições de moradia,
escolaridade, acesso a bens e serviços, entre outros.

(

)

No SUS, as ações e serviços são centralizadas no Governo Federal, que é o responsável
por organizar a assistência em saúde aos indivíduos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) V V V F.
B) F V F V.
C) F V V F.
D) V F F V.
Questão 22
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes, EXCETO:
A) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
B) Financiamento misto, público e privado.
C) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais.
D) Participação da comunidade.

Questão 23
O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em
objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação da saúde do País e das
prioridades definidas pelos governos federal, estadual e municipal.
São prioridades definidas no Pacto pela Vida, EXCETO:
A) Saúde do idoso.
B) Atenção hospitalar de alta complexidade.
C) Câncer de colo de útero e mama.
D) Promoção da saúde.

11

Questão 24
Sobre as Conferências de Saúde, assinale a alternativa CORRETA.
A) São órgãos colegiados de caráter deliberativo presididas por um representante dos
trabalhadores em saúde.
B) Têm caráter permanente e seus membros se reúnem ordinariamente uma vez ao mês.
C) 50% dos participantes são representantes dos trabalhadores em saúde e os outros 50% são
representantes dos usuários do SUS.
D) Têm por objetivos avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação de
políticas de saúde nos níveis municipal, estadual e federal.

Questão 25
A Política Nacional de Humanização do SUS propõe parâmetros para o acompanhamento da
efetividade das ações implementadas. Esses parâmetros tem relação direta com o nível de
complexidade e o tipo de assistência prestada.
Com base nessas informações, relacione a COLUNA II de acordo com a COLUNA I:
COLUNA I
1. Atenção básica

COLUNA II
(

)

Garantia de visita aberta, através da presença do
acompanhante e de sua rede social.

3. Atenção especializada

(

)

Incentivo às práticas promocionais da saúde.

4. Atenção hospitalar

(

)

Demanda acolhida através de critérios de avaliação
de risco.

(

)

Garantia de agenda extraordinária em função da
análise de risco e das necessidades do usuário.

2. Urgência e emergência

Marque a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) 4 1 2 3.
B) 3 2 4 1.
C) 2 3 1 4.
D) 1 4 3 2.
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Questão 26
São princípios norteadores da Política Nacional de Humanização do SUS, EXCETO:
A) Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão no
SUS, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão.
B) Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, fomentando a transversalidade e a
grupalidade.
C) Construção de autonomia e protagonismo dos sujeitos e da coletividade relacionados na rede
do SUS.
D) Fortalecimento da centralização das ações e serviços no nível federal, com redução do
controle social com caráter participativo em todas as instâncias gestoras do SUS.

Questão 27
Com relação aos princípios e diretrizes da Atenção Básica (AB), marque V diante das assertivas
verdadeiras ou F diante das assertivas falsas.
(

)

É função da AB adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e
responsabilização entre as equipes e a população adscrita.

(

)

Os serviços da AB são caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da
rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e
corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.

(

)

Os serviços da AB são oferecidos em hospitais e ambulatórios de especialidades médicas.

(

)

A AB é desenvolvida com o mais alto grau de centralização possível.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) V F V F.
B) F V F V.
C) V V F F.
D) V F F V.
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Questão 28
Sobre a Estratégia Saúde da Família, é CORRETO afirmar que
A) É uma estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica no Brasil, por
favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os
princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica.
B) A equipe multiprofissional (equipe saúde da família) é composta por, no mínimo, médico,
enfermeiro, nutricionista e psicólogo.
C) Cada equipe saúde da família é responsável por um grupo mínimo de 10.000 pessoas, sendo
que, quanto maior o grau de vulnerabilidade, maior deverá ser a quantidade de pessoas por
equipe.
D) Cada profissional de saúde pode ser cadastrado em até 03 (três) equipes saúde da família,
exceção feita somente ao profissional médico, que poderá atuar em apenas 01 (uma) equipe.

Questão 29
De acordo com a Lei nº 15.474, de 28 de janeiro de 2005, que altera a Lei nº 13.317, de 24 de
setembro de 1999, que dispõe sobre o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, define que
são atividades de competência do estado, EXCETO:
A) Proteção à saúde do trabalhador.
B) Vigilância alimentar e nutricional.
C) Oferta de serviços de atenção básica em saúde.
D) Oferta de sangue, componentes e hemoderivados e controle de hemopatias.

Questão 30
Constituem ações dos serviços de vigilância epidemiológica e ambiental a cargo da autoridade
sanitária do estado de Minas Gerais, EXCETO:
A) Avaliar as situações epidemiológicas e definir ações específicas para cada região.
B) Fazer busca ativa de causadores de agravos e doenças.
C) Realizar levantamentos, investigações e inquéritos epidemiológicos e ambientais.
D) Promover a qualificação de recursos humanos para o desenvolvimento das atividades de
vigilância epidemiológica e ambiental.
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Conhecimentos Específicos
Questão 31
Considerando-se o Sistema Internacional de Unidades, é CORRETO afirmar que a concentração
de um medicamento que contém 250 mg de um fármaco X, corresponde a
A) 2,5 x 10-3 g.
B) 2,5 x 10-2 g.
C) 2,5 x 10-1 g.
D) 2,5 x 10-2 g.

Questão 32
De acordo com a Farmacopeia Brasileira V edição, “Substância ativa, droga, insumo farmacêutico
ou matéria-prima empregada para modificar ou explorar sistemas fisiológicos ou estados
patológicos em benefício da pessoa à qual se administra” é o conceito de
A) fármaco.
B) medicamento.
C) medicamento farmacopéico.
D) medicamento magistral.

Questão 33
São vantagens da via de administração parenteral, EXCETO:
A) Causar ausência de toxicidade sistêmica devido a erros na administração de medicamentos.
B) Evitar a inativação do fármaco pelo ataque de enzimas digestivas.
C) Permitir a administração de medicamentos à pacientes inconscientes.
D) Obter um efeito imediato do fármaco
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Questão 34
Analise as seguintes assertivas sobre emulsões e assinale com V as verdadeiras e com F as
falsas.
(

)

Emulsões são formas farmacêuticas constituídas por duas fases líquidas imiscíveis.

(

)

Emulsões são formas farmacêuticas constituídas por uma fase sólida e uma fase líquida,
ambas imiscíveis.

(

)

Emulsões são formas farmacêuticas constituídas por duas fases líquidas miscíveis.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) F F V.
B) V V F.
C) V F F.
D) V V V.

Questão 35
Medicamentos parenterais para administração endovenosa ou intramuscular devem ser,
EXCETO:
A) Apirogênicos.
B) Bacteriostáticos.
C) Estéreis.
D) Isotônicos.

Questão 36
A faixa de temperatura adequada para conservação de medicamentos sob refrigeração, segundo
a Farmacopeia Brasileira - V Edição é:
A) 2 a 4º C.
B) 2 a 8º C.
C) 4 a 8º C.
D) 4 a 10º C.

Questão 37
Em relação às formas farmacêuticas, é INCORRETO afirmar que
A) facilita administração para pacientes de diferentes faixas etárias.
B) facilita a ingestão do fármaco.
C) garante a precisão da dose.
D) garante a rastreabilidade do fármaco.
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Questão 38
Segundo a ANVISA, na embalagem de um medicamento, devem constar as seguintes
informações, EXCETO:
A) Denominação genérica.
B) Denominação terapêutica.
D) Número do lote.
C) Número de registro.

Questão 39
Analise as seguintes assertivas sobre os tipos de medicamentos disponíveis no Brasil e assinale
com V as verdadeiras e com F as falsas.
(

)

Medicamento genérico possui apenas a denominação química, conforme a denominação
comum brasileira.

(

)

Medicamento referência é inovador com eficácia terapêutica e segurança comprovada
pela ANVISA.

(

)

Medicamento similar é produzido após vencer a patente dos medicamentos de referência.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
A) F F V.
B) V V F.
C) V F F.
D) V V V.

Questão 40
Segundo a RDC Nº 36 de 3 de agosto de 2011 da ANVISA, a fentanila está incluída na lista
A) A 1.
B) A 2.
C) A 3.
D) B 1.
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FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE
RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

