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QUESTÃO 01 

Em conformidade com o Art. 198. As ações e 

serviços públicos de saúde constituem um 

sistema único, organizado de acordo com 

diretrizes, e que integram uma rede: 

a) regionalizada e hierarquizada. 

b) provincial e unificada. 

c) unificada e hierarquizada. 

d) provincial e regionalizada. 

 

QUESTÃO 02 

O art. 199 da Constituição Federal salienta 

que a assistência à saúde é livre à iniciativa 

privada. Seus parágrafos regulamentam essa 

regra,  informando que é correto afirmar, 

exceto: 

a) § 1º - As instituições privadas não poderão 

participar de forma complementar do 

sistema único de saúde, segundo diretrizes 

deste, mediante contrato de direito público 

ou convênio, tendo preferência as 

entidades filantrópicas e as sem fins 

lucrativos. 

b) § 2º - É vedada a destinação de recursos 

públicos para auxílios ou subvenções às 

instituições privadas com fins lucrativos. 

c) § 3º - É vedada a participação direta ou 

indireta de empresas ou capitais 

estrangeiros na assistência à saúde no País, 

salvo nos casos previstos em lei. 

d) § 4º - A lei disporá sobre as condições e os 

requisitos que facilitem a remoção de 

órgãos, tecidos e substâncias humanas 

para fins de transplante, pesquisa e 

tratamento, bem como a coleta, 

processamento e transfusão de sangue e 

seus derivados, sendo vedado todo tipo de 

comercialização. 

 

QUESTÃO 03 

Considerando o Art. 2º da lei Federal 8080/90 

saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo quem prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício? 

a) A união 

b) O Estado 

c) O Município 

d) O Ministério da Saúde 

 

 

QUESTÃO 04 
Segundo o Art. 16 da lei Federal nº 8080/90 à 

direção nacional do Sistema  Único de Saúde 

SUS compete participar na formulação e na 

implementação das políticas, exceto: 

a) de controle das agressões ao meio 

ambiente;  

b) de saneamento básico;  

c) relativas às condições e aos ambientes de 

trabalho; 

d) de educação corporativa na saúde 

 

QUESTÃO 05 

No que concerne o Art. 38 da lei Federal 

8080/90, não será permitida a destinação de 

subvenções e auxílios a instituições 

prestadoras de serviços de saúde com 

finalidade: 

a) Filantrópica 

b) Assistencial 

c) Organizacional 

d) Lucrativa 

 

QUESTÃO 06 

Analise as afirmativas abaixo e assinale a 

alternativa correta: 

De acordo com o Art. 2° da lei Federal 8142/90 

os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) 

serão alocados como: 

I - despesas de custeio e de capital do 

Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, 

da administração direta e indireta; 

II - investimentos previstos em lei orçamentária, 

de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados 

pelo Congresso Nacional; 

III - investimentos previstos no Plano 

Qiuinquenal do Ministério da Saúde; 

a) I apenas é verdadeira 

b) II apenas é verdadeira 

c) III apenas é verdadeira 

d) I, II e III são verdadeiras 

 

QUESTÃO 07 

De acordo com o  § 1°  do Art. 1º da lei 

federal 8142/90 quem reunir-se-á a cada 

quatro anos com a representação dos vários 

segmentos sociais, para avaliar a situação de 

saúde e propor as diretrizes para a formulação 

da política de saúde nos níveis 

correspondentes, convocada pelo Poder 
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Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou 

pelo Conselho de Saúde? 

a) A Conferência de Saúde 

b) O Ministério da Saúde 

c) A associação de apoio a Saúde 

d) O Conselho de Saúde 

 

QUESTÃO 08 

Segundo a Portaria nº 399 – o Pacto que está 

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 é denominado de: 

a) Pacto pela vida 

b) Pacto pela Saúde 

c) Pacto em Defesa do SUS 

d) Pacto de Gestão do SUS 

 

QUESTÃO 09 

De acordo com a Portaria nº 399, Elaborar e 

implementar uma Política de Promoção da 

Saúde, de responsabilidade dos três gestores; 

Enfatizar a mudança de comportamento da 

população brasileira de forma a internalizar a 

responsabilidade individual da prática de 

atividade física regular, alimentação 

adequada e saudável e combate ao 

tabagismo; Articular e promover os diversos 

programas de promoção de atividade física já 

existentes e apoiar a criação de outros; 

Promover medidas concretas pelo hábito da 

alimentação saudável; e Elaborar e pactuar a 

Política Nacional de Promoção da Saúde que 

contemple as especificidades próprias dos 

estados e municípios devendo  iniciar sua 

implementação em 2006; são objetivos: 

a) Da regionalização do SUS 

b) Do Fortalecimento da Atenção Básica 

c) Da promoção a Saúde 

d) Do Financiamento do Sistema Único de 

Saúde 

 

QUESTÃO 10 

Analise as afirmativas abaixo e assinale a 

alternativa correta: 

No que tange a Portaria nº 399, são Objetivos 

do Sistema de Planejamento do SUS, dentre 

outros, todos abaixo: 

I. Promover a análise e a formulação de 

propostas destinadas a adequar o 

arcabouço legal no tocante ao 

planejamento no SUS; 

II. Implementar e difundir uma cultura de 

planejamento que integre e qualifique as 

ações do SUS entre as três esferas de 

governo e subsidiar a tomada de decisão 

por parte de seus gestores; 

III. Desenvolver e implementar uma rede de 

cooperação entre os três entes federados, 

que permita um amplo compartilhamento 

de informações e experiências; 

IV. Promover a institucionalização e fortalecer 

as áreas de planejamento no âmbito do 

SUS, nas três esferas de governo, com vistas 

a legitimá-lo como instrumento estratégico 

de gestão do SUS; 

V. Apoiar e participar da avaliação periódica 

relativa à situação de saúde da população 

e ao funcionamento do SUS, provendo os 

gestores de informações que permitam o 

seu aperfeiçoamento e ou 

redirecionamento. 

a) I, II e III apenas são verdadeiras 

b) II, III e V apenas são verdadeiras 

c) IV e V apenas são verdadeiras 

d) I, II, III, IV e V são verdadeiras 

 

QUESTÃO 11 

No que tange a portaria GM/MS nº 648/06, a 

Atenção Básica tem como fundamentos 

todas as afirmativas abaixo, exceto: 

a) possibilitar o acesso universal e contínuo a 

serviços de saúde de qualidade e 

resolutivos, caracterizados como a porta de 

entrada preferencial do sistema de saúde, 

com território adscrito de forma a permitir o 

planejamento e a programação 

descentralizada, e em consonância com o 

princípio da equidade; 

b) estimular a participação dos gestores e o 

controle econômico 

c) efetivar a integralidade em seus vários 

aspectos, a saber: integração de ações 

programáticas e demanda espontânea; 

articulação das ações de promoção à 

saúde, prevenção de agravos, vigilância à 

saúde, tratamento e reabilitação, trabalho 

de forma interdisciplinar e em equipe, e 
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coordenação do cuidado na rede de 

serviços; 

d) desenvolver relações de vínculo e 

responsabilização entre as equipes e a 

população adscrita garantindo a 

continuidade das ações de saúde e a 

longitudinalidade do cuidado; 

 

QUESTÃO 12 

Segundo a portaria GM/MS nº 648/06 o 

cadastramento das Unidades Básicas de 

Saúde será feito pelos: 

a) Gestores municipais e do Distrito Federal em 

consonância com as normas do Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde. 

b) Gestores Estaduais e Municipais em 

consonância com as normas do Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde. 

c) Gestores Estaduais e do Distrito Federal em 

consonância com as normas do Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde. 

d) Gestores municipais, Estaduais e do Distrito 

Federal em consonância com as normas do 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde. 

 

QUESTÃO 13 

De acordo com a portaria MS/GM 373/02 O 

conjunto de procedimentos assistenciais que 

compõem as ações de Atenção Básica 

Ampliada é compreendido por aqueles 

atualmente cobertos pelo: 

a) Plano diretor de saúde (PDS) 

b) Piso de Atenção Básica (PAB) 

c) Subsídios para Saúde Nacional (SSN) 

d) Sustentabilidade da Saúde Básica (SSB) 

 

QUESTÃO 14 

Segundo a portaria MS/GM 373/02 O PDR 

(Plano Diretor de Regionalização)deverá ser 

elaborado na perspectiva de garantir o 

acesso dos cidadãos, o mais próximo possível 

de sua residência, a um conjunto de ações e 

serviços vinculados às seguintes 

responsabilidades mínimas, exceto: 

a) assistência pré-natal, parto e puerpério; 

b) acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento infantil; 

c) cobertura universal do esquema 

preconizado pelo Programa Nacional de 

Imunizações, para todas as faixas etárias; 

d) controle das doenças oncológias mais 

comuns; 

QUESTÃO 15 

De acordo com o guia de Bolso “Doenças 

Infecciosas e parasitárias” 5ª edição, apesar 

de não se tratar de doença infecciosa ou 

parasitária, a inclusão do tópico Acidentes por 

Animais Peçonhentos neste guia contribui 

para a difusão de conhecimento acerca de 

um agravo usualmente pouco conhecido do 

profissional de saúde desta área, mas que, 

invariavelmente, se defronta com um 

paciente picado. Neste sentido, assinale a 

alternativa que contempla definição correta 

de Acidente elapídico: 

a) Causado por serpentes do gênero Crotalus, 

não leva a alterações locais proeminentes, 

apenas edema discreto e parestesia; por 

outro lado, as manifestações sistêmicas são 

consequentes a paralisia neuromuscular 

(ptose palpebral, distúrbios de 

acomodação visual, de olfato, paladar, 

sialorreia, ptose mandibular), rabdomiólise 

(dores musculares generalizadas, urina 

escura) e incoagulabilidade sanguínea. 

b) Causado por serpentes do gênero Lachesis, 

apresenta quadro clínico semelhante ao 

botrópico, acrescido de manifestações 

decorrentes de estimulação vagal 

(náuseas, vômitos, diarreia, bradicardia, 

hipotensão e choque). 

c) Causado por serpentes do gênero Micrurus, 

leva a quadro neuroparalítico semelhante 

ao acidente crotálico, sem outros sinais e 

sintomas concomitantes. 

d) Causado por serpentes do gênero Bothrops, 

determina processo inflamatório no local 

da picada, com edema tenso, equimose, 

dor e adenomegalia regional que 

progridem ao longo do membro 

acometido; bolhas com conteúdo seroso 

ou sero-hemorrágico e, eventualmente, 

necrose cutânea. Sistemicamente, há 

alteração da coagulação sanguínea e 

sangramentos espontâneos (gengivorragia, 
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equimoses e hematomas póstrauma, 

hematúria). 

 

QUESTÃO 16 

Segundo o guia de Bolso “Doenças 

Infecciosas e parasitárias” 5ª edição, a AIDS é 

uma doença caracterizada por uma 

disfunção grave do sistema imunológico do 

indivíduo infectado pelo vírus da 

imunodeficiência humana (HIV). Sua evolução 

é marcada por uma considerável destruição 

de linfócitos T CD4+.  O Período de latência é 

o período compreendido entre a infecção 

pelo HIV e os sintomas e sinais que 

caracterizam a doença causada pelo HIV 

(aids). Sem o uso dos anti-retrovirais, as 

medianas desse período estão entre: 

a) De 01 (um) à 02 (dois) anos dependendo 

da via de infecção. 

b) De 03 (três) a 10 (dez) anos, dependendo 

da via de infecção. 

c) De 10 (dez) a 30 (trinta) anos, dependendo 

da via de infecção. 

d) De 12 (doze) a 35 (trinta e cinco) anos, 

dependendo da via de infecção. 

 

QUESTÃO 17 

No que concerne o “Documento Base para 

Gestores e Trabalhadores do SUS” a 

Humanização vista não como programa, mas 

como política que atravessa as diferentes 

ações e instâncias gestoras do SUS, implica: 

I - Traduzir os princípios do SUS em modos de 

operar dos diferentes equipamentos e sujeitos 

da rede de saúde; 

II -Construir trocas solidárias e comprometidas 

com a dupla tarefa de produção de saúde e 

produção de sujeitos; 

III - Oferecer um eixo articulador das práticas 

em saúde, destacando o aspecto subjetivo 

nelas presente; 

IV -Contagiar por atitudes e ações 

humanizadoras a rede do SUS, incluindo 

gestores, trabalhadores da saúde e usuários. 

a) I e II apenas são verdadeiras 

b) II apenas é verdadeira 

c) III e IV apenas são verdadeiras 

d) I, II, III e IV são verdadeiras 

 

 

QUESTÃO 18 
Segundo o “Documento Base para Gestores 

e Trabalhadores do SUS” com a 

implementação da Política Nacional de 

Humanização (PNH), trabalhamos para 

consolidar quatro marcas específicas 

relacionadas abaixo, exceto 

a) Serão reduzidas as filas e o tempo de 

espera com ampliação do acesso e 

atendimento acolhedor e resolutivo 

baseados em critérios de risco. 

b) Todo usuário do SUS não necessitará saber 

quem são os profissionais que cuidam de 

sua saúde,os serviços de saúde se 

responsabilizarão por seu atendimento 

c) As unidades de saúde garantirão as 

informações ao usuário, o 

acompanhamento de pessoas de sua rede 

social (de livre escolha) e os direitos do 

código dos usuários do SUS; 

d) As unidades de saúde garantirão gestão 

participativa aos seus trabalhadores e 

usuários assim como educação 

permanente aos trabalhadores. 

 

QUESTÃO 19 

De acordo com a “Política Nacional de 

Gestão Estratégica e participativa para o SUS” 

Para a consolidação do SUS, a formulação da 

política de saúde deve emergir dos espaços 

onde acontece a aproximação entre a 

construção da gestão descentralizada, o 

desenvolvimento da atenção integral à saúde 

e o fortalecimento da participação popular, 

com poder: 

a) Deliberativo 

b) Autocrático 

c) Regional 

d) autárquico 

 

QUESTÃO 20 

Segundo a “Política Nacional de Gestão 

Estratégica e participativa para o SUS” o 

instrumento de gestão para fortalecer o 

Sistema Único de Saúde (SUS), contribuindo 

para a alocação e utilização adequada dos 

recursos, a garantia do acesso e a qualidade 

da atenção à saúde oferecida aos cidadãos 

utilizando-se de técnicas que visa avaliar a 

gestão pública, de forma preventiva e 
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operacional, sob os aspectos da aplicação 

dos recursos, dos processos, das atividades, do 

desempenho e dos resultados mediante a 

confrontação entre uma situação encontrada 

e um determinado critério técnico, 

operacional ou legal, é denominado de: 

a) Gestão participativa 

b) Auditoria do SUS 

c) Conselho Deliberativo 

d) Ouvidoria do SUS 

 

QUESTÃO 21 

Carapicuíba foi elevada a categoria de 

Distrito de Paz, em: 

a) 1928 

b) 1938 

c) 1948 

d) 1958 

 

QUESTÃO 22 

Sobre a bandeira de Carapicuíba, é falso 

afirmar que: 

 

 
 

a) O retângulo verde e o losango amarelo 

datam de nossas primeiras bandeiras e 

lembram a mãe pátria Portugal. 

b) A cruz relembra os descobridores e a 

religião que trouxeram.  

c) O losango é o símbolo da paternidade. 

d) O verde recorda ainda Tiradentes, 

supliciado em 1789, ano da Revolução 

Francesa. 

 

QUESTÃO 23 

Por volta de 1854, em 1º de agosto, quem 

registrou, na paróquia de Cotia, uma fazenda 

que abrangia grande parte da atual 

CARAPICUÍBA e Quitaúna, com área de 754 

alqueires? 

a) D. Pedro I 

b) D. Pedro II 

c) O Conde de Itu 

d) O Barão de Iguape 

 

QUESTÃO 24 

A estação ferroviária, por alguns anos, não se 

chamou CARAPICUÍBA, mas sim: 

a) Allanya 

b) Sylviania 

c) Mylaiana 

d) Maylasky 

 

QUESTÃO 25 

Sobre os dados de Carapicuíba, assinale a 

alternativa correta: 

a) Do ponto mais alto do município, ao norte, 

ao mais baixo, ao sul, apresenta um 

desnível de mais de 550 metros. 

b) Clima Tropical de altitude, com chuvas no 

verão e seca no inverno, com a 

temperatura média do mês mais quente 

superior a 22°C. 

c) O município de Carapicuíba integra a 

Região Metropolitana de Barueri 

d) O Monumento definido como ponto inicial 

da cidade, está localizado na confluência 

entre as avenidas 01 e Rua da Glória, no 

Centro. 

 

QUESTÃO 26 

Assinale a alternativa correta em relação às 

Notificações de Receita. 

a) As de cor amarela devem ser usadas para 

prescrição de psicotrópicos. 

b) As de cor azul devem ser usadas para 

prescrição de substâncias retinoides de uso 

sistêmico. 

c) As de cor branca devem ser usadas para 

prescrição de entorpecentes. 

d) Devem estar preenchidas de forma legível, 

sendo que as quantidades devem ser 

escritas em algarismos arábicos e por 

extenso, sem emenda ou rasura. 

 

QUESTÃO 27 

Assinale a alternativa que contém a definição 

correta. 
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a) Medicamentos Bioequivalentes: são 

equivalentes farmacêuticos que, ao serem 

administrados na mesma dose molar, nas 

mesmas condições experimentais, não 

apresentam diferenças estatisticamente 

significativas em relação à 

biodisponibilidade. 

b) Equivalente Farmacêutico: aquele que 

contém o(s) mesmo(s) princípio(s) ativo(s), 

apresenta a mesma concentração,forma 

farmacêutica, via de administração, 

posologia e indicação terapêutica, e que é 

equivalente ao medicamento registrado no 

órgão federal responsável pela vigilância 

sanitária, podendo diferir somente em 

características relativas ao tamanho e 

forma do produto, prazo de validade, 

embalagem, rotulagem, excipientes e 

veículos, devendo sempre ser identificado 

por nome comercial ou marca. 

c) Medicamentos Genéricos: são 

medicamentos que contêm o mesmo 

fármaco, na mesma quantidade e forma 

farmacêutica, podendo ou não conter 

excipientes idênticos ao medicamento 

registrado no órgão federal responsável 

pela vigilância sanitária. Devem cumprir 

com as mesmas especificações atualizadas 

da Farmacopeia Brasileira e, na ausência 

destas, com as de outros códigos 

autorizados pela legislação vigente. 

d) Medicamento Similar: é o medicamento 

similar a um produto de referência ou 

inovador, que pretende ser com este 

intercambiável, geralmente produzido após 

a expiração ou renúncia da proteção 

patentária ou de outros direitos de 

exclusividade, comprovada a sua eficácia, 

segurança e qualidade, e designado pela 

DCB ou, na sua ausência, pela DCI. 

 

QUESTÃO 28 

Assinale a alternativa que contém as 

instruções corretas, descritas na Portaria 

06/1.999. 

a) Os talonários de Notificação de Receita 

“A”, para hospitais ou clínicas, podem ser 

utilizados por médicos do corpo clínico ou 

farmacêuticos da instituição ou hospital. 

b) Os talonários de Notificação de Receita 

“A”, para hospitais ou clínicas, devem ficar 

sob a responsabilidade do diretor clínico ou 

de quem ele indicar, podendo ser o 

farmacêutico responsável pela farmácia da 

instituição. 

c) A Receita contendo substâncias da lista 

“C1” (outras substâncias sujeitas ao controle 

especial) conterá, no máximo, 5 

substâncias constantes dessa lista. 

d) Cada Receita pode conter a quantidade 

máxima para um tratamento de 90 dias. 

 

QUESTÃO 29 

Dentre os métodos para programação de 

medicamentos, aquele que consiste na 

análise do comportamento do consumo dos 

medicamentos, estimando as necessidades 

fundamentadas nas frequências e intensidade 

da utilização de medicamentos, pela 

população, ao longo do tempo, é 

denominado: 

a) perfil epidemiológico  

b) consumo histórico  

c) perfil assistencial  

d) consumo ajustado  

 

QUESTÃO 30 

São requisitos para a habilitação dos 

municípios ao incentivo da Assistência 

Farmacêutica: 

a) as Secretarias Municipais de Saúde, 

anualmente, poderão utilizar um percentual 

de até 25% da soma dos valores dos 

recursos financeiros estaduais, municipais e 

do Distrito Federal para atividades 

destinadas a adequação de espaço físico 

das Farmácias do SUS relacionadas à 

Atenção Básica, à aquisição de 

equipamentos e mobiliário e à realização 

de atividades vinculadas à educação 

continuada voltada à qualificação dos 

recursos humanos da Assistência 

Farmacêutica na Atenção Básica. 

b) apenas os Estados e o Distrito Federal são 

responsáveis pelo financiamento dos 

insumos complementares destinados aos 

usuários insulinodependentes, como tiras 

reagentes para medida de glicemia 

capilar, lancetas para punção digital e 
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seringas com agulha acoplada para 

aplicação de insulina. 

c) a execução do Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica é centralizada, 

sendo de responsabilidade dos Municípios a 

organização dos serviços e a execução das 

atividades farmacêuticas, entre as quais 

seleção, programação, aquisição, 

armazenamento (incluindo controle de 

estoque e dos prazos de validade dos 

medicamentos), distribuição e dispensação 

dos medicamentos e insumos de sua 

responsabilidade. 

d) a transferência dos recursos do Ministério da 

Saúde poderá ser suspensa quando se 

comprovar a não aplicação de recursos 

mínimos da contrapartida pactuados pelas 

Secretarias Estaduais e Municipais de 

Saúde, quando denunciada formalmente 

por um dos gestores ou constatada por 

meio de monitoramento e auditorias 

realizadas por órgãos de controle interno e 

externo. 

 

QUESTÃO 31 

O omeprazol atua na mucosa gástrica 

inibindo a bomba de próton e também: 

a) a célula epitelial superficial  

b) o receptor de gastrina 

c) a anidrase carbônica 

d) o nervo vago  

 

QUESTÃO 32 

É uma atribuição do farmacêutico no 

Controle das Infecções Hospitalares: 

a) Definir critérios para a aquisição de 

antissépticos, desinfetantes e esterilizantes 

químicos. 

b) Monitorar o emprego e a utilização de 

germicidas hospitalares. 

c) Participar do programa de monitoração 

plasmática de antimicrobianos 

d) Estabelecer critérios e métodos para a 

esterilização química. 

 

QUESTÃO 33 

De acordo com a Portaria 3.916, de 1998, que 

aprova a Política Nacional de Medicamentos, 

cabe ao Gestor Municipal: 

 

a) assegurar o suprimento dos medicamentos 

destinados à atenção básica e à saúde de 

sua população, integrando sua 

programação à do estado, visando garantir 

o abastecimento de forma permanente e 

oportuna. 

b) prestar cooperação técnica e financeira às 

demais instâncias do SUS no 

desenvolvimento das atividades relativas à 

Política Nacional de Medicamentos. 

c) apoiar a organização de consórcios 

intermunicipais de saúde destinados à 

prestação da assistência farmacêutica ou 

estimular a inclusão desse tipo de 

assistência como objeto de consórcios de 

saúde. 

d) promover a atualização da legislação de 

vigilância sanitária. 

 

QUESTÃO 34 

Os medicamentos listados no RENAME: 

a) abrangem apenas os destinados à 

assistência primária ou atenção básica. 

b) são selecionados para os indivíduos 

socioeconomicamente desfavorecidos. 

c) são selecionados usando-se os mesmos 

critérios para a inclusão em listas de 

financiamento público. 

d) são os mais efetivos, com o menor custo, 

para doenças consideradas prioridades 

epidemiológicas. 

 

QUESTÃO 35 

Quando atuante no serviço público, é vedado 

ao farmacêutico: 

I. utilizar-se do serviço ou cargo público para 

executar trabalhos de empresa privada de 

sua propriedade ou de outrém, como forma 

de obter vantagens pessoais; 

II. cobrar ou receber remuneração do usuário 

do serviço; 

III. reduzir, irregularmente, quando em função 

de chefia, a remuneração devida a outro 

farmacêutico; 

IV. adotar postura científica, perante as 

práticas terapêuticas alternativas, de modo 

que o usuário fique bem informado e possa 

melhor decidir sobre a sua saúde e bem-estar. 

 

Está correto o contido em 
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a) II e III, apenas. 

b) II, III e IV, apenas. 

c) I, II e IV, apenas. 

d) I, II e III, apenas 

 

QUESTÃO 36 

A acetazolamida é uma substância que age 

em nível renal,promovendo 

a) menor excreção de potássio. 

b) inibição competitiva da aldosterona.  

c) inibição da anidrase carbônica.  

d) inibição do co-transporte sódio/glicose 

 

QUESTÃO 37 

Em relação ao fracionamento de 

medicamentos, pode-se afirmar que: 

a) medicamentos isentos de prescrição não 

podem ser fracionados. 

b) o medicamento pode ser fracionado, 

apenas, a partir da embalagem original 

fracionável. 

c) é permitido o fracionamento concomitante 

de mais de um medicamento. 

d) no registro da operação, não é necessário 

manter o nome do prescritor. 

 

QUESTÃO 38 

Assinale a alternativa correta em relação à 

interação fármaco--receptor. 

a) As interações são, geralmente, irreversíveis. 

b) Raramente são produzidas ligações 

covalentes. 

c) Quanto menor a complementaridade, 

maior será a afinidade entre eles. 

d) A maioria dos receptores celulares são 

lipídios da membrana. 

 

QUESTÃO 39 

Todas são atribuições do Conselho Federal de 

Farmácia, EXCETO UMA. Assinale-a. 

a) Julgar, em primeira instância, os recursos 

das deliberações dos Conselhos Regionais. 

b) Publicar o relatório dos seus trabalhos e, 

periodicamente, a relação de todos os 

profissionais farmacêuticos registrados. 

c) Organizar o regimento interno. 

d) Deliberar sobre questões oriundas do 

exercício de atividades afins às do 

farmacêutico. 

QUESTÃO 40 

A respeito das drogas antiinflamatórias não-

esteroides, assinale a afirmativa correta. 

a) Diclofenaco é um potente antiinflamatório, 

antipirético e analgésico, sendo um inibidor 

menos potente da ciclooxigenase que a 

indometacina. 

b) A indometacina pode provocar 

sangramento nasal. 

c) A aspirina reduz a temperatura corporal 

normal em pacientes sem febre. 

d) A administração de altas doses de aspirina 

estimula o bulbo e pode levar à alcalose 

respiratória. 

 

 

 







