
 

 

 

Concurso Público 
EDITAL Nº 01/2013 

 

FARMACÊUTICO 
Código: 302 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

1 - Este caderno contém as questões da PROVA OBJETIVA.  
2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida ao 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. 

 
O tempo de duração das provas abrange a assinatura da Folha de Respostas, a transcrição das respostas 
do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha de Respostas. 

ATENÇÃO - Nos termos do Edital nº 01/2013, “Será eliminado deste Processo Seletivo Público o candidato 
que [...]:estabelecer comunicação com outros candidatos, [...]; 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; deixar de 
entregar as Folhas de respostas das Provas Objetiva [...].” (item 9.4.29, alíneas “c”, “e” “f” e “h”). 

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO HORAS 

                 

Data: ____/____/______ 
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A T E N Ç Ã O 

 
 

Sr.(a) Candidato(a), 
 
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno 

contém, ao todo, 50 (cinquenta) questões de múltipla 

escolha  cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas 

 assim distribuídas: 10 (dez) questões de Língua 

Portuguesa, 5 (cinco) questões de Informática, 15 

(quinze) questões de Saúde Pública e 20 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. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



                                                                                4                                

 



                                                                                5                                

 

 

Língua Portuguesa 
 
INSTRUÇÕES - As questões de 1 a 10  são relacionadas com o texto abaixo.  
                          Leia-o com atenção antes de responder a elas. 
 

Demagogia eleitoreira 
 
A questão dos médicos estrangeiros caiu na vala da irracionalidade.  De um lado, as 
associações médicas cobrando a revalidação dos diplomas obtidos no exterior. De outro, 
o governo, que apresenta o programa como a salvação da pátria. No meio desse fogo 
cruzado, com estilhaços de corporativismo, demagogia, esperteza política e agressividade 
contra os recém-chegados, estão os usuários do SUS. Acompanhe meu raciocínio, 
prezado leitor.  
 
Assistência médica sem médicos é possível, mas inevitavelmente precária. Localidades 
sem eles precisam tê-los, mesmo que não estejam bem preparados. É melhor um médico 
com formação medíocre, mas boa vontade, do que não ter nenhum ou contar com um 
daqueles que mal olha na cara dos pacientes.  
 
Quando as associações que nos representam saem às ruas para exigir que os 
estrangeiros prestem exame de revalidação, cometem, a meu ver, um erro duplo. 
Primeiro: lógico que o ideal seria contratarmos apenas os melhores profissionais do 
mundo, como fazem americanos e europeus, mas quantos haveria dispostos a trabalhar 
isolados, sem infraestrutura técnica, nas comunidades mais excluídas do Brasil?  
 
Segundo: quem disse que os brasileiros formados em tantas faculdades abertas por 
pressão política e interesses puramente comerciais são mais competentes? Até hoje não 
temos uma lei que os obrigue a prestar um exame que reprove os despreparados, como 
faz a OAB. O purismo de exigir para os estrangeiros uma prova que os nossos não fazem 
não tem sentido no caso de contratações para vagas que não interessam aos brasileiros.  
 
Esse radicalismo ficou bem documentado nas manifestações de grupos hostis à chegada 
dos cubanos, no Ceará. Se dar emprego para médicos subcontratados por uma ditadura 
bizarra vai contra nossas leis, é problema da Justiça do Trabalho; armar corredor polonês 
para chamá-los de escravos é desrespeito ético e uma estupidez cavalar. O que 
ganhamos com essas reações equivocadas? A antipatia da população e a acusação de 
defendermos interesses corporativistas.  
 
Agora, vejamos o lado do governo acuado pelas manifestações de rua que clamavam por 
transporte público, educação e saúde. Talvez por falta do que propor nas duas primeiras 
áreas, decidiu atacar a da saúde. A população se queixa da falta de assistência médica?  
 
Vamos contratar médicos estrangeiros, foi o melhor que conseguiram arquitetar. Não é de 
hoje que os médicos se concentram nas cidades com mais recursos. É antipatriótico? Por 
acaso, não agem assim engenheiros, advogados, professores e milhões de outros 
profissionais?  
 
Se o problema é antigo, por que não foi encaminhado há mais tempo? Por uma razão 
simples: a área da saúde nunca foi prioritária nos últimos governos. Você, leitor, se 
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lembra de alguma medida com impacto na saúde pública adotada nos últimos anos? Uma 
só, que seja?  
Insisto que sou a favor da contratação de médicos estrangeiros para as áreas 
desassistidas, intervenção que chega com anos de atraso. Mas devo reconhecer que a 
implementação apressada do programa Mais Médicos em resposta ao clamor popular, 
acompanhada da esperteza de jogar o povo contra a classe médica, é demagogia 
eleitoreira, em sua expressão mais rasa.  
 
Apresentar-nos como mercenários que se recusam a atender os mais necessitados, 
enquanto impedem que outros o façam, é vilipendiar os que recebem salários aviltantes 
em hospitais públicos e centros de atendimentos em que tudo falta, sucateados por 
interesses políticos e minados pela corrupção mais deslavada.  
 
A existência no serviço público de uma minoria de profissionais desinteressados e 
irresponsáveis não pode manchar a reputação de tanta gente dedicada. Não fosse o 
trabalho abnegado de médicos, enfermeiras, atendentes e outros profissionais da saúde 
que carregam nas costas a responsabilidade de atender os mais humildes, o SUS sequer 
teria saído do papel.  
 
A saúde no Brasil é carente de financiamento e de métodos administrativos modernos que 
lhe assegurem eficiência e continuidade.  
 
Reformar esse mastodonte desgovernado, a um só tempo miserável e perdulário, requer 
muito mais do que simplesmente importar médicos, é tarefa para estadistas que 
enxerguem um pouco além das eleições do próximo ano. 

 
(Varela. D. , Folha de S. Paulo, 07/09/2013. Texto adaptado) 

 
 

Questão 01 

Pelo que se infere da leitura do texto, NÃO se pode falar que o autor tenha tido a 
preocupação de 
 
A) invocar o leitor, envolvendo-o no processo e chamando-o a participar do texto. 

B) tomar partido de forma maniqueísta, unilateral e corporativa, especialmente na 
contraposição  às iniciativas  da administração pública. 

C) utilizar o plural, em alguns trechos, como forma de registrar que ele, autor, faz parte 
de um dos segmentos envolvidos na polêmica. 

D) valer-se da primeira pessoa do singular, como forma de acentuar as posições 
pessoais. 
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Questão 02 

Assinale a alternativa que NÃO contém uma opinião ou abordagem do autor, de acordo 
com o que se depreende do texto. 
 
A) Há uma crítica ácida e intransigente à postura dos médicos brasileiros que se 

recusam a trabalhar em cidades sem recursos. 

B) É possível que parcela dos médicos formados no Brasil não tenha a formação e não 
detenha os conhecimentos essenciais para o exercício da profissão. 

C) Tanto o governo quanto as associações corporativas dos médicos expõem erros na 
condução do processo em discussão. 

D) Todo cidadão, more onde for e não importa em que condições, deveria ter acesso a 
um médico, mesmo que este não tenha o preparo ideal. 

 
 

Questão 03 

Em qual dos trechos abaixo, apesar de utilizar a primeira pessoa, o autor NÃO se 
expressa na condição de médico? 
 
A) “A antipatia da população e a acusação de defendermos interesses corporativistas.” 

B) “Apresentar-nos como mercenários que se recusam a atender os mais necessitados, 
enquanto impedem que outros o façam [...]”. 

C) “[...] lógico que o ideal seria contratarmos apenas os melhores profissionais do mundo 
[...]”. 

D) “Quando as associações que nos representam saem às ruas para exigir que os 
estrangeiros prestem exame de revalidação, cometem, a meu ver, um erro duplo”. 

 
 

Questão 04 

Assinale a alternativa em que a análise entre colchetes não se aplica às ideias expostas 
no fragmento transcrito. 
 
A) “Apresentar-nos como mercenários que se recusam a atender os mais necessitados, 

enquanto impedem que outros o façam, é vilipendiar [...]” [IDEIA DE TEMPO]. 

B) “[...] armar corredor polonês para chamá-los de escravos é desrespeito ético e uma 
estupidez cavalar.” [IDEIA DE FINALIDADE]. 

C) “Localidades sem eles precisam tê-los, mesmo que não estejam bem preparados.” 
[IDEIA DE CAUSA]. 

D) “Não fosse o trabalho abnegado de médicos, enfermeiras, atendentes e outros 
profissionais da saúde [...] o SUS sequer teria saído do papel.” [IDEIA DE 
CONDIÇÃO]. 
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Questão 05 

Desconsideradas as alterações de sentido, assinale a alternativa que contém uma nova 
redação CORRETA do trecho transcrito. 
 
A)  “A questão dos médicos estrangeiros caiu na vala da irracionalidade”. 

A questão dos médicos estrangeiros caíram na vala da irracionalidade. 
 

B)  “De um lado, as associações médicas cobrando a revalidação dos diplomas obtidos 
no exterior”.  
De um lado a revalidação dos diplomas obtidos no exterior são cobrados pelas 
associações médicas. 
 

C)  “[...] quem disse que os brasileiros formados em tantas faculdades abertas por 
pressão política e interesses puramente comerciais são mais competentes?” 
[...] quem disse que o médico brasileiro, formado em tantas faculdades abertas por 
pressão política e interesses puramente comerciais, são mais competentes? 
 

D)  “Quando as associações que nos representam saem às ruas para exigir que os 
estrangeiros prestem exame de revalidação, cometem, a meu ver, um erro duplo”. 
Quando a associação que nos representa sai às ruas para exigir que os 
estrangeiros prestem exame de revalidação, comete, a meu ver, um erro duplo. 
 

  
 

Questão 06 

Assinale a alternativa em que o pronome destacado não se refere ao termo transcrito 
entre colchetes. 
 
A) “A saúde no Brasil é carente de financiamento e de métodos administrativos 

modernos que lhe assegurem eficiência e continuidade”. [a saúde no Brasil] 

B) “Apresentar-nos como mercenários que se recusam a atender os mais necessitados, 
enquanto impedem que outros o façam, é vilipendiar [...]”. [ser mercenário] 

C) “Até hoje não temos uma lei que os obrigue a prestar um exame que reprove os 
despreparados, como faz a OAB”. [os médicos formados nas faculdades brasileiras] 

D) “Se dar emprego para médicos subcontratados por uma ditadura bizarra vai contra 
nossas leis, é problema da Justiça do Trabalho; armar corredor polonês para chamá-
los de escravos é desrespeito ético e uma estupidez cavalar”. [os médicos cubanos] 
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Questão 07 

“[...] os que recebem salários aviltantes em hospitais públicos e centros de atendimentos 
em que tudo falta [...]. 
 
Desconsideradas as alterações de sentido, assinale a alternativa que completa, SEM 
ERRO quanto à regência, o trecho acima destacado. 
 
A) de cujas carências todos sabem. 

B) de que não possuem os recursos mais básicos. 

C) de que tudo precisam. 

D) dos quais não dispõem de recursos. 

 
 

Questão 08 

Assinale a alternativa em que a questão proposta em relação ao trecho transcrito 
apresenta erro na conjugação da forma verbal. 
 
A)  “Agora, vejamos o lado do governo acuado pelas manifestações de rua que 

clamavam por transporte público, educação e saúde”. 

E se virmos o lado do governo? 

B)  “Reformar esse mastodonte desgovernado, a um só tempo miserável e perdulário, 
requer muito mais do que simplesmente importar médicos [...]”. 

E se a população requerer a reforma desse mastodonte desgovernado? 

C)  “Se dar emprego para médicos subcontratados por uma ditadura bizarra vai contra 
nossas leis, é problema da Justiça do Trabalho [...]”. 

E se o governo der emprego para médicos subcontratados? 

D)  “Talvez por falta do que propor nas duas primeiras áreas, decidiu atacar a da 
saúde”. 
E se governo propor solução para o problema da saúde? 
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Questão 09 

“Se o problema é antigo, por que não foi encaminhado há mais tempo?” 
 
Desconsideradas as alterações de sentido, assinale a alternativa que contém um ERRO 
de ortografia. 
 
A) Apesar de ser antigo, o problema não foi encaminhado há mais tempo. Por quê? 

B) Já que o problema é antigo, seria importante identificar o porquê de não ter sido 
encaminhado há mais tempo. 

C) O problema não foi encaminhado há mais tempo por que é antigo? 

D) Por que o problema não foi encaminhado há mais tempo, já que é tão antigo? 

 

 

Questão 10 

Assinale a alternativa que contém um comentário ERRADO sobre o trecho transcrito. 
 
A) “É melhor um médico com formação medíocre, mas boa vontade, do que não ter 

nenhum [...]”. 

COMENTÁRIO: Uma mesma regra justifica o acento gráfico dos dois vocábulos 
destacados. 

B) “Esse radicalismo ficou bem documentado nas manifestações de grupos hostis à 
chegada dos cubanos no Ceará”. 

COMENTÁRIO: ainda que haja alteração de sentido, o acento indicativo de crase 
continuará obrigatório, se o termo destacado for substituído por “toda forma de ajuda 
externa”. 

C) “[...] mas quantos haveria dispostos a trabalhar isolados, sem infraestrutura técnica, 
nas comunidades mais excluídas do Brasil?” 

COMENTÁRIO: a substituição do trecho destacado por “deve haver, prontos para” 
preserva a correção gramatical, mesmo que haja mudança de sentido. 

D) “Quando as associações que nos representam saem às ruas para exigir [...]”. 

COMENTÁRIO: seria correta, mas haveria alteração de sentido, a utilização de 
vírgulas após os vocábulos “associações” e “representam”. 
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Informática 
 

Questão 11 

Analise as seguintes afirmativas referentes à configuração de página do Word 2010. 
 

I.  Permite que o usuário divida o texto em duas ou mais colunas. 

II.  Permite a inclusão de uma imagem do clip-art no texto. 

III.  Permite que o usuário configure o tamanho das margens de um texto. 
 
Conclui-se que estão CORRETAS. 
 
A) I e II apenas. 

B) I e III apenas. 

C) II e III apenas. 

D) I, II e III. 

 
 

Questão 12 

Um usuário canhoto configurou o mouse do seu computador para facilitar o seu uso com 
a mão esquerda.  
 
Esta ação foi executada no 
 
A) configurador de hardware. 

B) configurador de dispositivos. 

C) gerenciador de aplicativos. 

D) painel de controle. 

 
 
Questão 13 

Analise o texto: 
 
É uma estrutura caracterizada quando há dois ou mais computadores e outros 
dispositivos interligados entre si de modo que possam compartilhar recursos. 
 
Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o nome da estrutura descrita no 
texto. 
 
A) Hub. 

B) Roteador. 

C) Rede de computadores. 

D) Servidor. 
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Questão 14 

Assinale a alternativa que apresenta o mecanismo de segurança da internet que se 
caracteriza por escrever mensagens em código. 
 
A) Criptografia. 

B) Firewall. 

C) Back up. 

D) Chave de hardware. 

 
 
Questão 15 

Analise os seguintes recursos dos sistemas de informação e marque com V os 
verdadeiros (aqueles que são componentes dos sistemas de informação) e com F os 
falsos (aqueles que não são componentes). 
 
(    ) Recursos Humanos. 

(    ) Recursos de Hardware. 

(    ) Recursos de Software. 

(    ) Recursos de Dados. 

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

B) F F V V. 

C) V V F F. 

D) V V V V. 
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Saúde Pública 
 

Questão 16 

De acordo com o Artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever 
do Estado.   
 
Sobre o direito à saúde, é INCORRETO afirmar que 
 
A) é garantido mediante políticas sociais e econômicas. 

B) as ações em saúde visam à redução do risco de doença e de outros agravos. 

C) o acesso às ações e serviços em saúde é universal e igualitário. 

D) as ações em saúde tem como objetivo principal a recuperação da saúde. 

 
 
Questão 17 

O Sistema Único de Saúde é organizado de acordo com as seguintes diretrizes, 
EXCETO:  
 
A) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. 

B) Integralidade. 

C) Centralização, com direção única no nível federal. 

D) Participação da comunidade. 

 
 
Questão 18 

Em relação às competências do Sistema Único de Saúde, é INCORRETO afirmar que 
 
A) realiza o controle e a fiscalização de procedimentos, produtos e substâncias de 

interesse para a saúde. 

B) executa a produção pública exclusiva de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. 

C) fiscaliza e inspeciona alimentos, bem como bebidas e águas para consumo humano. 

D) participa do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de 
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 
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Questão 19 

A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, sendo exercida em cada esfera de 
governo pelos seguintes órgãos: 
 

I.  no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde. 

II.  no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou 
órgão equivalente. 

III.  no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria Municipal de Saúde ou órgão 
equivalente. 

IV.  no âmbito hospitalar, pelo médico responsável. 
 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
A) I apenas. 

B) I e II apenas. 

C) I, II e III apenas. 

D) I, II, III e IV. 

 
 
Questão 20 

Sobre os consórcios intermunicipais, podemos afirmar que 
 
A) são constituídos por diversos municípios para desenvolver em conjunto as ações e os 

serviços de saúde que lhes correspondam. 

B) mantêm a mesma direção em cada município, sendo cada secretário de saúde 
responsável pela condução e administração. 

C) desenvolvem somente ações de alta complexidade. 

D) desenvolvem somente ações de baixa complexidade. 
 
 
Questão 21 

Sobre as Conferências de Saúde, de que trata a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, é CORRETO afirmar que 
 
A) se reunirá a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais. 

B) tem o objetivo de apresentar à população as diretrizes e princípios do Sistema Único 
de Saúde. 

C) é um momento de candidatos a cargos públicos esclarecer as propostas de governo. 

D) suas normas de funcionamento são definidas pelo Governo Federal. 
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Questão 22 

De acordo com a Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90, para receberem os recursos do 
Fundo Nacional de Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar 
com, EXCETO: 
 
A) Fundo de Saúde. 

B) Conselho de Saúde. 

C) Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento. 

D) Conta bancária em nome do gestor em cada nível de atuação. 

 
 
Questão 23 

A Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, dentre outras atribuições, 
regulamenta as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde 
nas três esferas de governo.  
 
Na referida lei, NÃO constitui despesas com ações e serviços públicos de saúde, 
EXCETO:  
 
A) Capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS). 

B) Pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde. 

C) Pessoal ativo da área de saúde quando em atividade alheia à referida área.  

D) Assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso universal. 

 
 
Questão 24 

O Pacto pela saúde 2006 expresso na Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006 
apresenta 
 
A) enfrentamento das doenças negligenciadas. 

B) duas dimensões: Pacto de Gestão e Pacto pela Vida. 

C) assunção por parte dos gestores municipais do compromisso público na construção 
do Pacto pela Saúde. 

D) três dimensões: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão, 
assumidos pelos gestores das três esferas do sistema público. 
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Questão 25 

Considerando-se os objetivos da humanização como política transversal do Sistema 
Único de Saúde (SUS), vista não como programa, mas como política que abrange as 
diferentes instâncias gestoras do SUS, é INCORRETO afirmar que 
 
A) estabelece vínculos com empresas e promove a participação individualizada na 

gestão e trabalho. 

B) traduz os princípios do SUS em ações concretas e na forma de lidar com os sujeitos 
da rede de saúde. 

C) constrói trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção de saúde 
e de produção de sujeitos. 

D) oferece um eixo articulador das práticas de saúde, destacando-se o aspecto subjetivo. 
 
 
Questão 26 

As proposições do Movimento de Reforma Sanitária Brasileira eram dirigidas, 
basicamente, à construção de uma nova política de saúde, e para tanto considerava como 
elementos essenciais para a reforma do setor a 
 
A) implantação de ações integradas da saúde. 

B) centralização e hierarquização das políticas de saúde. 

C) descentralização, universalização e participação dos usuários. 

D) terceirização do sistema de saúde. 

 
 
Questão 27 

Considerando a perspectiva histórica construída ao longo dos anos, onde várias 
propostas de implantação de uma rede de serviços voltada para a atenção primária à 
saúde no Brasil foram implantadas, assinale a alternativa que apresenta 
CORRETAMENTE esses eventos, em ordem cronológica.  
 
A) Reforma Sanitária, Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde e Sistema Único 

de Saúde. 

B) Ações Integradas em Saúde, Reforma Previdenciária e Sistema Único de Saúde. 

C) Normas Operacionais Básicas, Ações Integradas em Saúde e Sistema Unificado e 
Descentralizado de Saúde. 

D) Ações Integradas em Saúde, Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde e 
Sistema Único de Saúde. 
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Questão 28 

Na medida em que a saúde é um direito social, a construção do Sistema Único de Saúde 
(SUS) é a oportunidade de viabilização deste direito. Assim, os profissionais 
comprometidos com um bem comum deverão ter como valores: 
 
A) Reivindicar posições favoráveis à profissão. 

B) Discutir as normas de implantação do SUS. 

C) Participar da implementação do SUS. 

D) Participar coletivamente no processo de gestão. 

 
 

Questão 29 

O CONASS (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) é uma entidade de direito 
privado, sem fins lucrativos, que se pauta pelos princípios que regem o direito público.  
 
São finalidades do CONASS: 
 

I.  Representar os interesses comuns dos gestores do SUS nos estados e Distrito 
Federal. 

II.  Definir estratégias comuns de ação entre os gestores dos estados e do Distrito 
Federal. 

III.  Assessorar as Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal na formulação e 
tomada de decisões que digam respeito ao desenvolvimento dos Sistemas de 
Saúde nas unidades federadas, visando ao pleno exercício de suas macrofunções 
como gestores estaduais do SUS. 

IV.  Apoiar as Secretarias Estaduais de Saúde no exercício da coordenação e regulação 
do sistema estadual de saúde e na mediação das relações intermunicipais. 

 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
A) I apenas. 

B) I e II apenas. 

C) I, II e III apenas. 

D) I, II, III e IV. 
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Questão 30 

A notificação espontânea de eventos adversos relacionados a medicamentos é a principal 
fonte de informações em sistemas de farmacovigilância. Ela deve ser realizada em 
formulário específico e enviada ao órgão responsável, que no Brasil, é a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária.  
 
Sobre o processo de vigilância passiva no Brasil, é INCORRETO afirmar que 
 
A) qualquer profissional da saúde pode notificar a ocorrência de um evento adverso à 

vigilância sanitária. 

B) as agências reguladoras de medicamentos não podem retirar produtos do mercado 
com base em dados de Notificações Voluntárias de Eventos Adversos. 

C) não só eventos adversos, mas outros problemas relacionados ao uso de 
medicamentos, como perda de eficácia, dependência, intoxicações e desvios de 
qualidade devem ser notificados à vigilância sanitária. 

D) a notificação voluntária de evento adverso permite a detecção precoce de sinais de 
reação adversas não descritas na literatura e de reações conhecidas, porém graves 
ou raras. 
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Conhecimentos Específicos 
 

Questão 31 

O fármaco indicado no tratamento da intoxicação por Bromazepam é 
 
A) Fisostigmina. 

B) Flumazenila. 

C) Naloxona. 

D) Pralidoxima. 

 
 
Questão 32 

Assinale a alternativa que apresenta a classe terapêutica do fármaco empregado na 
emergência neurológica: “Estado de Mal Epiléptico”. 
 
A) Benzodiazepínicos. 

B) Carbamatos. 

C) Butirofenonas. 

D) Fenotiazinas alifáticas. 

 
 
Questão 33 

Em casos de intoxicação digitálica, é INCORRETO afirmar que 
 
A) ocorre mais facilmente em doentes com comprometimento da função renal porque a 

digoxina é excretada fundamentalmente em forma inalterada na urina. 

B) controla-se a hipopotassemia com bicarbonato de sódio e insulina/glicose. 

C) o manejo inclui descontaminação com carvão ativado e lavagem gástrica. 

D) os indivíduos saudáveis que se intoxicam acidentalmente apresentam bradicardia que 
pode ser controlada com atropina. 

 
 
Questão 34 

Para o atendimento de urgências clínicas, cujo objetivo terapêutico do socorrista é 
controlar hemorragia induzida por varfarina, é indicada a administração de 
 
A) Adrenalina. 

B) Protamina. 

C) Vitamina B12. 

D) Vitamina K1. 
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Questão 35 

Em relação às evidências científicas sobre a abordagem do choque, é INCORRETO 
afirmar que 
 
A) a albumina é eficaz e benéfica em pacientes com hipovolemia, reduzindo a 

mortalidade. 

B) a eficácia clínica do dextrano no choque não foi comprovada por estudos clínicos de 
qualidade.  

C) os cristaloides detêm preferência na reanimação hídrica em relação a coloides. 

D) os cristaloides corrigem o déficit de volume intravascular frequente no choque. 
 
 
Questão 36 

Após quanto tempo depois de retirada a primeira dose, a insulina perde sua atividade, 
especialmente se mantida fora da geladeira? 
 
A) 15 dias.  

B) 30 dias.  

C) 45 dias.  

D) 60 dias. 

 
 
Questão 37 

No sangramento digestivo agudo são empregados os seguintes fármacos, EXCETO: 
 
A) Protamina. 

B) Omeprazol. 

C) Octeotrida. 

D) Somatostatina. 
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Questão 38 

Associe a classe do antitrombótico descrita na COLUNA I com o seu respectivo fármaco 
descrito na COLUNA II. 
 
           COLUNA I                               COLUNA II 
 
1. Antagonistas de trombina. 

2. Antagonista de vitamina K1. 

3. Inativadores direto do fator Xa. 

4. Trombolítico. 

(     ) Alteplase. 

(     ) Dabigatrana. 

(     ) Femprocumona. 

(     ) Fondaparinux sódico. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) 1 2 3 4.  

B) 2 1 4 3. 

C) 3 2 1 4.  

D) 4 1 2 3. 

 
 
Questão 39 

São medicamentos que sofrem adsorção em dispositivos de administração parenteral 
constituídos de policloreto de vinila – PVC, EXCETO: 
 
A) Insulina. 

B) Nitroglicerina. 

C) Nitroprussiato de sódio. 

D) Tiopental.  

 

Questão 40 

Com relação a aquisição de medicamentos, é INCORRETO afirmar  
 
A) que o pregão ou a concorrência com registro de preços gera economia de escala.  

B) que o pregão ou a concorrência com registro de preços proporciona redução do 
número de licitações. 

C) que o pregão ou a concorrência com registro de preços amplia o fracionamento de 
despesa. 

D) que o pregão ou a concorrência com registro de preços propicia redução do volume 
do estoque. 
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Questão 41 

São condições ambientais adequadas para o armazenamento de produtos farmacêuticos, 
EXCETO: 
 
A) Proteção contra incêndio.  

B) Refrigerador com temperatura de 2 a 8 graus centígrados.  

C) Temperatura ambiente entre 15 e 35 graus centígrados. 

D) Umidade relativa de 40 a 70%. 

 
 
Questão 42 

“_________________ é um produto que destrói bactérias vegetativas, microbactérias, a 
maioria dos vírus e fungos em um período de tempo comprovado”. 
 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a afirmativa acima.  
 
A) Desinfetante de alto nível.  

B) Desinfetante de baixo nível.  

C) Desinfetante de nível intermediário. 

D) Desinfetante microbactericida. 

 
 
Questão 43 

Os iodóforos penetram na parede celular dos micro-organismos e formam complexos com 
aminoácidos e ácidos graxos insaturados, prejudicando a síntese proteica. 
 
Considerando a ação antisséptica dos Iodóforos, é CORRETO afirmar que 
 
A) apresenta alta atividade esporicida. 

B) apresenta alta atividade em presença de matéria orgânica.  

C) apresenta baixa ação residual. 

D) apresenta baixa atividade contra biofilmes de Staphylococcus epidermidis. 

 
 
Questão 44 

Na abordagem de pacientes com quadro de infarto com supradesnível de segmento ST, 
empregam-se os seguintes fármacos, EXCETO: 
 
A) Alteplase. 

B) Deslanosídeo. 

C) Enoxaparina.  

D) Morfina. 
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Questão 45 

Os medicamentos para a rede de atenção móvel na urgência e emergência devem ser 
selecionados tendo como base evidências de eficácia, segurança e custo. 
 
Assinale a alternativa que contém o delineamento do estudo presente em artigos 
científicos utilizados em processo de seleção que informam sobre eventos adversos raros 
a medicamentos.  
 
A) Coorte prospectiva. 

B) Caso – controle. 

C) Estudo ecológico. 

D) Transversal. 

 
 
Questão 46 

A trombogenicidade é uma característica indesejada nos dispositivos para administração 
de medicamentos parenterais. 
 
Assinale a alternativa que apresenta um material com BAIXA trombogenicidade. 
 
A) Polietileno. 

B) Policloreto de vinila. 

C) Polipropileno. 

D) Poliuretano. 
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Questão 47 

Analise as afirmativas relativas aos fármacos antiarrítmicos e assinale com V as 
assertivas verdadeiras e com F as falsas. 
 
(     ) A amiodarona intravenosa é mais eficaz que a lidocaína e aumenta a 

probabilidade de recuperação da fibrilação ventricular resistente a cardioversão 
elétrica. 

(     ) A amiodarona apresenta um efeito proarrítmico pronunciado que influencia 
favoravelmente os desfechos primordiais em pacientes com arritmias 
ventriculares. 

(     ) A lidocaína intravenosa é uma opção para o manejo agudo de arritmias 
ventriculares, graves, sendo coadjuvante da cardioversão elétrica para fins de 
estabilização do ritmo recuperado. 

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

B) F V V. 

C) V F V. 

D) V V V. 

 
 
Questão 48 

Em relação às unidades não-hospitalares de atendimento às urgências e emergências é 
INCORRETO afirmar que 
 
A) são unidades integrantes do Sistema Estadual de Urgências e Emergências e de sua 

respectiva rede assistencial, e devem estar aptas a prestar atendimento resolutivo aos 
pacientes acometidos por quadros agudos. 

B) são estruturas de complexidade intermediária entre as unidades básicas de saúde e 
unidades de saúde da família e as unidades hospitalares de atendimento às urgências 
e emergências, exercendo o papel ordenador dos fluxos da urgência. 

C) têm como missão ser entreposto de estabilização do paciente crítico para o serviço de 
atendimento pré-hospitalar móvel. 

D) têm como missão centralizar o atendimento de pacientes com quadros agudos de 
média complexidade. 

 
 



                                                                                25                                

 

Questão 49 

Analise as afirmativas relativas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e assinale 
com V as assertivas verdadeiras e com F as falsas. 
 
(     ) O SAMU 192 é o componente assistencial móvel da rede de atenção às 

urgências que tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido 
um agravo à sua saúde, abrangendo problemas de natureza clínica, cirúrgica, 
traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica. 

(     ) Central de regulação das urgências é a estrutura física constituída por 
profissionais capacitados em regulação dos chamados telefônicos que 
demandam orientação e/ou atendimento de urgência, por meio de uma 
classificação e priorização das necessidades de assistência em urgência. 

(     ) Base descentralizada é infraestrutura que garante tempo de resposta de 
qualidade e racionalidade na utilização dos recursos do componente SAMU 192 
regional ou sediado em município de grande extensão territorial e/ou baixa 
densidade demográfica. 

 
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 50 

Assinale a alternativa que apresenta um medicamento da Lista “A”  da Portaria nº 344/98, 
e que deve constar nos veículos de suporte avançado da rede de atenção a urgência.  
 
A) Cetamina.  

B) Fentanila.  

C) Fenitoína.  

D) Isoflurano. 
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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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