
 OFICIAL DE FARMÁCIA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1 - A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de 
preenchimento do cartão de respostas. 

2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala 
e a ela não retornar, será eliminado. 

3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão 
permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, 
após aposição em ata de suas respectivas assinaturas. 

4 - Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões (Provas), pois 
a imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado em 
http://concursos.biorio.org.br. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

1- Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que 
contém 45 questões objetivas, está completo.

2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e 
somente uma correta.

3 - Confira se seus dados, o emprego escolhido, indicados 
no cartão de respostas, está correto. Se notar qualquer 
divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao 
Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar o 
cartão de respostas no espaço apropriado.

4 - Confira atentamente se o emprego e o número do caderno que 
consta neste caderno de questões é o mesmo do que consta 
em seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, 
notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.

5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, 
amassado, dobrado nem manchado.

6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será 
considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas 
seja a correta.  

AGENDA 

l 23/11/2013, Provas Objetivas de 
Múltipla Escolha. 

l 24/11/2013, Divulgação dos 
Gabaritos Preliminares Oficiais e 
Exemplares das Provas Objetivas 
de Múltipla Escolha.

l 25/11/2013, Divulgação das 
Imagens dos Cartões de Respostas 
das Provas Objetivas de Múltipla 
Escolha.

l 25/11/2013, Disponibilização 
do Resultado das Provas Objetivas. 

l 26/11/2013, Relação dos 
Candidatos Convocados para a 
Entrevista Técnica.

l 2811/2013, ENTREVISTA TÉCNICA.

CADERNO: 1 

INFORMAÇÕES: 
l Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h 
l Internet: http://concursos.biorio.org.br 

l E-mail: iabas2013@biorio.org.br

CÓDIGO: OFA73

Programa de Estratégia de Saúde na Família – ESF-2013
Processo Seletivo IABAS ESF Outros Empregos
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO    

OS DONOS DA HISTÓRIA
Arthur Poerner – O Globo

 Sempre acho bom evitar a personalização 
nos debates e controvérsias, porque ela acaba 
desviando as atenções do tema principal, mas, 
na polêmica das biografias não autorizadas, por 
envolver alguns dos mais renomados músicos do 
país, já não é possível dissociar posições dos que 
as defendem. De modo que, como autor, me vejo 
obrigado, pela primeira vez, a discordar do Chico, 
do Caetano e do Gil, líderes do grupo Procure Saber, 
com os quais sempre me senti irmanado quanto 
ao essencial, às matérias de relevância nacional 
como esta. O mesmo já não posso dizer de outro 
protagonista do noticiário sobre o caso, o Roberto 
Carlos, que nunca nos deu a oportunidade de 
concordar ou discordar dele, simplesmente porque 
se desconhece o que pensou até agora, inclusive 
quanto à ditadura. E vago e impreciso continuou 
sendo na badalada entrevista ao “Fantástico”.
 Penso que a memória dos grandes vultos e 
personalidades do país, inclusive da área artística, 
é propriedade pública, parte inalienável da 
identidade nacional, e, como tal, não pode ficar 
à mercê ou depender da vontade, do capricho, 
das idiossincrasias ou, como ocorre com mais 
frequência, da cobiça dos seus herdeiros; a estes 
cabe, sim, parcela já regulamentada dos lucros 
financeiros decorrentes do culto a essas memórias, 
da venda das suas obras, pois são, afinal, legatários 
do prestígio dos seus antepassados.
 A experiência vem demonstrando que é 
nas vantagens pecuniárias que se concentra e 
fundamenta a maioria das objeções e exigências 
dos familiares.

QUESTÃO 1
O título dado ao texto, “donos da história” se refere:

(A) aos artistas famosos de nossa música popular.
(B) aos membros de nossa família imperial.
(C) aos renomados músicos do país.
(D) aos que querem proibir a publicação de biografias.
(E) aos parentes de biografados interessados em dinheiro.

QUESTÃO 2
O texto mostra claramente a opinião de seu autor a 
respeito do tema tratado; a alternativa em que NÃO 
ocorre a indicação clara de uma opinião pessoal é:

(A) “Sempre acho bom evitar a personalização nos 
debates e controvérsias, porque ela acaba desviando 
as atenções do tema principal, mas, na polêmica das 
biografias não autorizadas, por envolver alguns dos 
mais renomados músicos do país, já não é possível 
dissociar posições dos que as defendem”.

(B) “De modo que, como autor, me vejo obrigado, pela 
primeira vez, a discordar do Chico, do Caetano e do 
Gil, líderes do grupo Procure Saber, com os quais 
sempre me senti irmanado quanto ao essencial, às 
matérias de relevância nacional como esta.

(C) “O mesmo já não posso dizer de outro protagonista 
do noticiário sobre o caso, o Roberto Carlos”.

(D) “...que nunca nos deu a oportunidade de concordar ou 
discordar dele, simplesmente porque se desconhece 
o que pensou até agora, inclusive quanto à ditadura”.

(E) “E vago e impreciso continuou sendo na badalada 
entrevista ao “Fantástico”.

QUESTÃO 3
“Sempre acho bom evitar a personalização nos debates e 
controvérsias, / porque ela acaba desviando as atenções 
do tema principal...”. Os dois segmentos destacados 
nesse trecho do texto representam:

(A) tese e argumento.
(B) afirmação e conclusão.
(C) consequência e causa.
(D) opinião e finalidade.
(E) dúvida e explicação.

QUESTÃO 4
No texto, o famoso cantor Roberto Carlos é considerado:

(A) alienado e covarde.
(B) covarde e apolítico.
(C) apolítico e indiferente.
(D) indiferente e vacilante.
(E) vacilante e alienado.
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QUESTÃO 5
“...que nunca nos deu a oportunidade de concordar ou 
discordar dele,...”; nesse segmento há um erro gramatical 
já que os verbos “concordar” e “discordar” não mostram 
a mesma regência e, por isso, não podem ter o mesmo 
complemento (“dele”). O mesmo erro acontece em:

(A) Entrar e sair da sala.
(B) Ir ou dirigir-se ao parque.
(C) Gostar e precisar de companhia.
(D) Saia e viaje com quem gosta.
(E) Lutar e andar contra o vento.

QUESTÃO 6
“E vago e impreciso continuou sendo na badalada 
entrevista ao “Fantástico”. O mesmo tipo de relação 
entre os adjetivos destacados nesse segmento do texto 
aparece em:

(A) O candidato estava confuso e nervoso.
(B) A culpa estava clara e evidente.
(C) O julgamento estava lento e injusto.
(D) As máquinas eram modernas e nacionais.
(E) Os jornais eram precisos e imparciais.

QUESTÃO 7
“Sempre acho bom evitar a personalização nos debates 
e controvérsias”; a forma de reescrever-se essa frase que 
altera o seu sentido original é:

(A) Nos debates e controvérsias sempre acho bom evitar 
a personalização.

(B) Sempre acho bom que a personalização nos debates 
e controvérsias seja evitada.

(C) Sempre acho bom ser evitada a personalização nos 
debates e controvérsias.

(D) Nos debates e controvérsias sempre acho bom que se 
evite a personalização.

(E) Acho bom sempre evitar a personalização nos debates 
e controvérsias.

QUESTÃO 8
Representa uma opinião do autor do texto que as biografias:

(A) sejam publicadas desde que paguem os direitos 
autorais devidos.

(B) devem ser publicadas sob a supervisão dos parentes 
dos biografados.

(C) têm que ser publicadas já que fazem parte da 
identidade nacional.

(D) só podem ser publicadas quando autorizadas.
(E) trazem enriquecimento e prestígio aos biografados.

QUESTÃO 9
“Penso que a memória dos grandes vultos e personalidades 
do país, inclusive da área artística, é propriedade pública, 
parte inalienável da identidade nacional, e, como tal, não 
pode ficar à mercê ou depender da vontade, do capricho, 
das idiossincrasias ou, como ocorre com mais frequência, 
da cobiça dos seus herdeiros; a estes cabe, sim, parcela 
já regulamentada dos lucros financeiros decorrentes do 
culto a essas memórias, da venda das suas obras, pois são, 
afinal, legatários do prestígio dos seus antepassados”.

O elemento sublinhado no texto que tem seu significado 
identificado corretamente é:

(A) inclusive / exclusão.
(B) como tal / conformidade.
(C) como / comparação.
(D) pois / conclusão.
(E) afinal / tempo.

QUESTÃO 10
A alternativa em que a palavra destacada do texto tem 
seu significado claramente definido é:

(A) vantagens pecuniárias / vantagens advindas de 
processos na justiça.

(B) parte inalienável / parte que não se pode juntar.
(C) depender das idiossincrasias / depender das manias.
(D) prestígio dos antepassados / prestígio dos deuses e 

santos.
(E) entrevista badalada / entrevista que recebeu muitas 

críticas.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS

QUESTÃO 11
“O conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e 
circulação de bens e da prestação de serviços de interesse 
da saúde, abrangendo o controle de bens de consumo 
que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, 
compreendidas todas as etapas e processos, da produção 
ao consumo e o controle da prestação de serviços que se 
relacionam direta ou indiretamente com a saúde” define:

(A) vigilância epidemiológica.
(B) vigilância sanitária.
(C) saneamento básico.
(D) saúde do trabalhador.
(E) Saúde da família.
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QUESTÃO 12
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o Sistema Único 
de Saúde (SUS) obedecem, dentre outros, aos seguintes 
princípios, EXCETO UM, que está ERRADO. Assinale-o:

(A) universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência.

(B) utilização da epidemiologia para o estabelecimento 
de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 
programática.

(C) integração em nível executivo das ações de saúde, 
meio ambiente e saneamento básico.

(D) organização dos serviços públicos de modo a 
promover a duplicidade de meios para fins idênticos.

(E) capacidade de resolução dos serviços em todos os 
níveis de assistência.

QUESTÃO 13
A ação de formular, avaliar e apoiar políticas de 
alimentação e nutrição compete:

(A) exclusivamente à direção nacional do SUS.
(B) exclusivamente à direção estadual do SUS.
(C) exclusivamente à direção municipal do SUS.
(D) às direções estadual e municipal do SUS, mas não à 

nacional.
(E) às direções nacional, estadual e municipal do SUS.

QUESTÃO 14
Em relação à política de recursos humanos do SUS, avalie 
se, de acordo com a Lei 8080/90, são verdadeiras (V) ou 
falsas (F) as afirmativas a seguir:

I - A política de recursos humanos na área da saúde será 
formalizada e executada, articuladamente, pelas 
diferentes esferas de governo.

II - A política de recursos humanos na área da saúde 
tem como objetivos a organização de um sistema de 
formação de recursos humanos em todos os níveis de 
ensino, inclusive de pós-graduação, e a elaboração 
de programas de permanente aperfeiçoamento de 
pessoal e a valorização da dedicação exclusiva aos 
serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).

III - Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só 
poderão ser exercidas em regime de tempo integral.

As afirmativas I, II e III são respectivamente:

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

QUESTÃO 15
A lei 8080/90 estabelece que os recursos financeiros 
do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados 
em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e 
movimentados sob fiscalização:

(A) dos respectivos Conselhos de Saúde.
(B) das respectivas Conferências de Saúde.
(C) das Câmara de Vereadores, na esfera municipal, das 

Assembléia Legislativas, na estadual, e do Congresso 
Nacional, na federal.

(D) dos respectivos Conselhos e Conferências de Saúde.
(E) Das respectivas Secretarias de Fazenda.

QUESTÃO 16
Em relação à Atenção Básica, avalie se são verdadeiras 
(V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:

I - Considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, 
na integralidade e na inserção sócio-cultural.

II - Busca a promoção de sua saúde, a prevenção e 
tratamento de doenças e a redução de danos ou 
de sofrimentos que possam comprometer suas 
possibilidades de viver de modo saudável.

III - Tem a Saúde da Família como estratégia prioritária 
para sua organização, de acordo com os preceitos do 
Sistema Único de Saúde.

As afirmativas I, II e III são respectivamente:

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

QUESTÃO 17
São características do processo de trabalho das equipes 
de Atenção Básica, dentre outras, as a seguir listadas, 
EXCETO UMA, que está ERRADA. Assinale-a.

(A) programação e implementação das atividades, com 
a priorização de solução dos problemas de saúde 
mais frequentes, considerando a responsabilidade 
da assistência resolutiva à demanda espontânea.

(B) participação das equipes no planejamento e na 
avaliação das ações.

(C) desenvolvimento de ações focalizadas sobre os grupos de 
risco e fatores de risco comportamentais, alimentares e/ou 
ambientais, com a finalidade de prevenir o aparecimento 
ou a manutenção de doenças e danos evitáveis.

(D) assistência básica parcial e descontínua, organizada 
à população adscrita, focalizada sobre os grupos de 
risco e fatores de risco comportamentais. 

(E) apoio a estratégias de fortalecimento da gestão local 
e do controle social.
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QUESTÃO 18
Em relação à Estratégia Saúde da Família, é correto 
afirmar que:

(A) Não tem por objetivo a reorganização da Atenção 
Básica no país.

(B) Tem caráter substitutivo em relação à rede de 
Atenção Básica tradicional nos territórios em que as 
Equipes Saúde da Família atuam.

(C) Desenvolve atividades de acordo com o planejamento 
e a programação realizados com ou sem base 
no diagnóstico situacional e tem como foco o 
atendimento individualizado.

(D) A integração com instituições e organizações sociais 
para o desenvolvimento de parcerias deve ser 
evitada.

(E) Constitui um espaço de desconstrução de cidadania.

QUESTÃO 19
Em relação ao Pacto pela Vida, avalie se são verdadeiras 
(V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:

I - É constituído por um conjunto de compromissos 
sanitários expressos em objetivos de processos e 
resultados e derivados da análise da situação de 
saúde do País e das prioridades definidas pelos 
governos federal, estaduais e municipais.

II - Significa uma ação secundária no campo da saúde 
a ser executada com foco em resultados e sem 
a explicitação inequívoca dos compromissos 
orçamentários e financeiros para o alcance desses 
resultados.

III - Suas prioridades incluem a redução da mortalidade 
por câncer de mama e de colo de útero.

As afirmativas I, II e III são respectivamente:

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

QUESTÃO 20
As ações estratégicas em relação à Saúde do Idoso 
estabelecidas no Pacto pela Vida 2006 incluem, dentre 
outras, as seguintes, EXCETO UMA, que está ERRADA. 
Assinale-a.

(A) Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa - Instrumento 
de cidadania com informações relevantes sobre a 
saúde da pessoa idosa, possibilitando um melhor 
acompanhamento por parte dos profissionais de 
saúde.

(B) Manual de Atenção Básica e Saúde para a Pessoa 
Idosa - Para indução de ações de saúde, tendo por 
referência as diretrizes contidas na Política Nacional 
de Saúde da Pessoa Idosa.

(C) Programa de Educação Permanente à Distância - 
Implementar programa de educação permanente na 
área do envelhecimento e saúde do idoso, voltado 
para profissionais que trabalham na rede de atenção 
básica em saúde, contemplando os conteúdos 
específicos das repercussões do processo de 
envelhecimento populacional para a saúde individual 
e para a gestão dos serviços de saúde.

(D) Acolhimento - Reorganizar o processo de acolhimento 
à pessoa idosa nas unidades de saúde, como uma das 
estratégias de enfrentamento das dificuldades atuais 
de acesso.

(E) Assistência Farmacêutica - Desenvolver ações que 
visem desestimular a dispensação.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21
Dentre os fármacos listados abaixo, identifique  o que 
apresenta ação antimicótica:

(A) flutrimazol.
(B) captopril.
(C) benzocaína.
(D) benzidamida.
(E) bentonita.

QUESTÃO 22
Dentre os medicamentos listados abaixo, identifique o 
que é utilizado no tratamento de infecções bacterianas:

(A) losartan.
(B) amoxil.
(C) plasil.
(D) voltaren.
(E) novalgina.
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QUESTÃO 23
O princípio ativo do medicamento comercial Ocylin é:

(A) paracetamol.
(B) benzocaína.
(C) ocilanase.
(D) octopril.
(E) amoxicilina.

QUESTÃO 24
Dentre os fármacos listados abaixo, o que apresenta ação 
anti-inflamatória é:

(A) nandrolona.
(B) cefalosporina.
(C) ciprofloxacina.
(D) acetaminofeno.
(E) doxorubicina.

QUESTÃO 25
O Sulindaco é um fármaco com ação:

(A) anestésica.
(B) antibiótica.
(C) antimicótica.
(D) anti-inflamatória.
(E) antitumoral.

QUESTÃO 26
O Cloridrato de Ciproeptadina é um fármaco com ação

(A) antibiótica.
(B) anti-histamínica.
(C) anti-ulcerosa.
(D) anticonvulsivante.
(E) antineoplásica.

QUESTÃO 27
Dentre os fármacos a seguir relacionados, o que tem 
ação cardiotônica é:

(A) sulmazol.
(B) sulmarina.
(C) nandrolona.
(D) sulindaco.
(E) sulforidazina.

QUESTÃO 28
Dentre os anti-hipertensivos abaixo relacionados, 
identifique o que age através da inibição da enzima 
conversora de angiotensina:

(A) isordil.
(B) captopril.
(C) propranolol.
(D) atenolol.
(E) ácido acetilsalicílico.

QUESTÃO 29
Dentre os antiulcerosos abaixo, o que age através da 
inibição da bomba de prótons é:

(A) ranitidina.
(B) cimetidina.
(C) pamotidina.
(D) sucrafato.
(E) omeprazol.

QUESTÃO 30
Dentre os medicamentos listados abaixo, assinale o que 
NÃO é hipoglicemiante.

(A) humulin.
(B) glifage.
(C) glicobiarsol.
(D) onglyza.
(E) glibenclamida. 

QUESTÃO 31
Os medicamentos listados abaixo são anti-helmínticos, 
EXCETO:

(A) albendazol.
(B) ivermectina.
(C) clotrimazol.
(D) mebendazol.
(E) Ppiperazina.

QUESTÃO 32
Os medicamentos listados abaixo são antianêmicos, 
EXCETO:

(A) nandrolona.
(B) ácido fólico.
(C) ferritina.
(D) vitamina B12.
(E) ferroquina.
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QUESTÃO 33
O anestésico local “tetracaína” é:

(A) um éster de ácido benzóico.
(B) um éster de ácido para-aminobenzóico (PABA).
(C) uma amida derivada da xilidina.
(D) uma amida derivada da toluídina.
(E) uma amida derivada da benzina.

QUESTÃO 34
O mecanismo de ação do “Abacavir” é inibidor

(A) da transcriptase reversa análogo de nucleosídeos.
(B) da transcriptase reversa não análogo de nucleosídeos.
(C) de protease.
(D) de maturação.
(E) de fusão.

QUESTÃO 35
O mecanismo de ação da Enfuvirtida é inibidor

(A) da transcriptase reversa análogo de nucleosídeos.
(B) da transcriptase reversa não análogo de nucleosídeos.
(C) de protease.
(D) de maturação.
(E) de fusão.

QUESTÃO 36
São efeitos colaterais conhecidos dos antirretrovirais, 
EXCETO:

(A) hipertensão.
(B) diabetes.
(C) dislipidemia.
(D) infarto agudo do miocárdio.
(E) infertilidade.

QUESTÃO 37
São agentes desinfectantes, EXCETO:

(A) Dióxido de cloro.
(B) Fenol.
(C) Glutaraldeído.
(D) Álcool etílico.
(E) Hipoclorito.

QUESTÃO 38
Dentre os compostos listados abaixo, assinale o que pode 
ser usado para assepsia.

(A) glutaraldeído.
(B) hipoclorito de sódio.
(C) hipoclorito de Potássio.
(D) álcool etílico.
(E) formaldeído.

QUESTÃO 39
No preparo de 0,5 L de uma solução de NaCl a 120 mM, 
partindo de um estoque a 1 M, o seguinte volume deve 
ser pipetado:

(A) 120 mL
(B) 0,1 L
(C) 0,05 L
(D) 60 mL
(E) 240 mL

QUESTÃO 40
São formas farmacêuticas líquidas, EXCETO:

(A) injetáveis.
(B) emulsões.
(C) cremes.
(D) soluções.
(E) xaropes.

QUESTÃO 41
Dentre os fármacos abaixo, identifique o que é um 
antibiótico.

(A) tulobuterol.
(B) troxipida.
(C) tropisetrona.
(D) trovafloxacino.
(E) tropantiol.

QUESTÃO 42
Dentre os fármacos abaixo, identifique o que é um anti-
inflamatório.

(A) meloxicam.
(B) melperona.
(C) memantina.
(D) mepolizamabe.
(E) mepindolol.
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QUESTÃO 43
Dentre os fármacos abaixo, identifique o que é um anti-
hipertensivo.

(A) sapitinibe.
(B) saprisartana.
(C) sapropterina.
(D) saracatinibe.
(E) sarafloxacino.

QUESTÃO 44
Dentre os fármacos listados abaixo, identifique o que é 
um antirretroviral.

(A) zileutona.
(B) zidovudina.
(C) zindotrina.
(D) zinoconasol.
(E) zinostatina.

QUESTÃO 45
Em relação ao fracionamento de medicamentos 
controlados é correto afirmar que:

(A) pode ser realizado em drogarias que possuam 
Autorização Especial da ANVISA.

(B) pode ser realizado com anuência do médico.
(C) pode ser realizado sempre que for solicitado pelo 

paciente.
(D) pode ser realizado desde que mantenha-se a 

embalagem original do medicamento.
(E) esses medicamentos não podem ser fracionados.

     






