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QUESTÃO 01 

De acordo com o Artigo 197 da Constituição da República 

Federativa do Brasil, são de relevância pública as ações e 
serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos 

termos da lei, sobre sua: 
a)  regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 

execução ser feita diretamente ou através de terceiros 

e, também, por pessoa física ou jurídica de direito 
público. 

b) regulamentação, e fiscalização, devendo sua execução 
ser feita diretamente, por pessoa jurídica de direito 

público e privado. 
c) regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 

execução ser feita diretamente ou através de terceiros 

e, também, por pessoa física ou jurídica de direito 
privado. 

d) regulamentação, controle, devendo sua execução ser 
feita diretamente ou através de terceiros e, também, 

por pessoa jurídica de direito público. 
 
QUESTÃO 02 

Coloque V para Verdadeiro e F para Falso. 
Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil 

em seu Artigo 198, 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: 
(  )I- descentralização, com direção única em cada esfera 

de governo; 
( )II-atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais; 
(  )III-participação da comunidade. 

a) V-, V-, F. 
b) F-, V-, V. 

c) V-, F-, V. 

d) V-, V-, V. 
 

QUESTÃO 03 
O Artigo 9º  da Lei Federal 8080/90 afirma que a direção 

do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com 
o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, 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 e 

Ministério da Saúde;  

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

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 04 
O Artigo 19-Q da Lei Federal 8080/90 afirma que  a 

incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos 

medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a 

constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de 

diretriz terapêutica, são atribuições do; 
a) Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão 

Nacional de Incorporação de Tecnologias no 
SUS. (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011). 

b) Ministério da Saúde, assessorado pelas Secretarias 

Estaduais de Saúde. (Incluído pela Lei nº 12.401, de 
2011). 

c) Ministério da Saúde, assessorado pelas Secretarias 
Municipais de Saúde. (Incluído pela Lei nº 12.401, de 

2011). 
d) Ministério da Saúde, assessorado pela 

ANVISA. (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011). 

 
QUESTÃO 05 

Conforme o Artigo 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 Executivo e aprovados pelo Congresso 

Nacional; 
III-investimentos previstos no Plano Bienal do Ministério 

da Saúde; 

IV-cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 

Federal. 
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II  e III estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

 
QUESTÃO 06 

O Parágrafo 2° do Artigo 3° da Lei Federal 8142/90 

estabelece que os recursos referidos neste artigo serão 
destinados: 

a) no máximo sessenta por cento, aos Municípios, 
afetando-se o restante aos Estados. 

b) pelo menos setenta por cento, aos Municípios, 
afetando-se o restante aos Estados. 

c) no máximo setenta e cinco por cento, aos Municípios, 

afetando-se o restante aos Estados. 
d) pelo menos sessenta e cinco por cento, aos Municípios, 

afetando-se o restante aos Estados. 
 

QUESTÃO 07 

Segundo a Portaria 399/06, o Pacto pela Vida está 
constituído por um conjunto de compromissos 

____________, 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. 

a) Morais. 

b) Sanitários. 
c) Éticos. 

d) Sociais. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart198
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12401.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12401.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12401.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12401.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12401.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12401.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12401.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12401.htm#art1
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QUESTÃO 08 
De acordo com a Portaria 399/06 são seis as prioridades 
pactuadas:  
I-Saúde do idoso; 
II-Controle do câncer de colo de útero, de mama e próstata; 
III-Fim da mortalidade infantil e materna; 
IV-Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças 

emergentes e endemias,  com ênfase na dengue, hanseníase, 
tuberculose, malária e influenza; 

V-Promoção da Saúde; 
VI-Fortalecimento da Atenção Básica. 
a) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, II, III, V e VI estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, IV, V e VI estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 09 
Coloque V para Verdadeiro e F para Falso. 

Segundo a Portaria GM/MS 648/06 a Atenção Básica tem 

como fundamentos: 
(  )I-possibilitar o acesso parcial 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; 

(  )II-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 coordenação do cuidado 
na rede de serviços; 

(  )III-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; 
(  )IV-valorizar os profissionais de saúde por meio do 

estímulo e do acompanhamento constante de sua 
formação e capacitação; 

(  )V-realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos 

resultados alcançados, como parte do processo de 
planejamento e programação; e 

(  )VI -estimular a participação popular e o controle social. 
a) V-, V-, F-, V-, V-, V. 

b) F-, V-, V-, V-, V-, V. 
c) V-, F-, F-, V-, V-, V. 

d) V-, V-, V-, V-, V-, V. 

 
QUESTÃO 10 

De acordo com o Artigo 2º da Lei Federal 9787/99 o órgão 
federal responsável pela vigilância sanitária regulamentará, 

em até ______________ : 

I-os critérios e condições para o registro e o controle de 
qualidade dos medicamentos genéricos; 

II -os critérios para as provas de biodisponibilidade de 
produtos farmacêuticos em geral; 

III-os critérios para a aferição da equivalência terapêutica, 

mediante as provas de bioequivalência de 

medicamentos genéricos, para a caracterização de sua 

intercambialidade; 

IV-os critérios para a dispensação de medicamentos 
genéricos nos serviços farmacêuticos governamentais e 

privados, respeitada a decisão expressa de não 
intercambialidade do profissional prescritor. 

a) trinta dias. 

b) sessenta dias. 
c) noventa dias. 

d) cento e vinte dias. 
 

QUESTÃO 11 
Em relação ao uso de inibidores da enzima conversora da 

angiotensina (ECA), qual o efeito adverso persistente: 

a) Leucocitose 
b) Distúrbios Gastrintestinais 

c) Neutropenia 
d) Tosse seca 

 

QUESTÃO 12 
O processo de revisão da Relação Nacional de 

Medicamentos (RENAME) é realizado pela: 
a) Politica Nacional de Medicamentos (PNM) 

b) Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF) 
c) Comissão Técnica e Multidisciplinar de Atualização da 

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

(COMARE) 
d) Comissão Técnica e Multidisciplinar para Revisão da 

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 
(COMRERE) 

 

QUESTÃO 13 
De acordo com a NR-32 não são considerados agentes 

biológicos: 
a) Parasitas 

b) Toxinas 

c) Culturas de Células 
d) Íons, geneticamente modificados ou não. 

 
QUESTÃO 14 

O uso de contraceptivos que contém Etinilestradiol e 
Levonorgestrel em sua composição, administrados em 

conjunto com antibióticos que contém eritromicina e 

demais penicilinas leva a: 
a) Aumento da excreção renal das penicilinas 

b) Aumento da metabolização dos contraceptivos 
c) Redução da metabolização das penicilinas 

d) Redução da absorção gástrica dos antibióticos 

 
QUESTÃO 15 

Sobre a equivalência farmacêutica assinale a alternativa 
correta: 

a) Baseia-se na comprovação de que ambos contêm o 
mesmo fármaco, na mesma      dosagem e forma 

farmacêutica 

b) Medicamentos equivalentes são os que contêm o 
mesmo fármaco na mesma dosagem, independente de 

sua forma farmacêutica. 
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c) A Equivalência farmacêutica parte do pressuposto que 

medicamentos com a mesma substância e via de 

administração, independente da dosagem são 
equivalentes. 

d) Relaciona-se à comprovação do mesmo efeito 
farmacológico de fármacos diferentes, porém com a 

mesma forma farmacêutica. 

 
QUESTÃO 16 

Referente ao mecanismo de ação dos diuréticos de alça é 
correto afirmar que: 

a) Bloqueiam a absorção de sódio no túbulo distal 
b) Produz bloqueio competitivo da aldosterona no túbulo 

contorcido distal 

c) Reduzem o volume sistólico 
d) Inibição do co-transportador de Na+/K+/2Cl- 

 
QUESTÃO 17 

Para orientação a pacientes, frequentemente se utilizam 

alguns tipos de medidas para administração de 
suspensões, soluções e gotas, sendo assim, assinale a 

alternativa correta, baseada na Farmacopeia Brasileira: 
a) 1 colher de chá é igual a 10 ml 

b) 1 colher de sobremesa é igual a 5 ml 
c) 1 colher de sopa é igual a 15 ml  

d) 1 colher de café é igual a 1 ml 

 
QUESTÃO 18 

A sífilis é uma doença infecto-contagiosa, sistêmica, de 
evolução crônica, com manifestações cutâneas 

temporárias, provocada pelo Treponema pallidum, 

transmitida por contato direto, seja por relações sexuais ou 
da mãe para o filho. Em relação a sífilis primária a 

terapêutica específica instituída é: 
 a)Benzilpenicina benzatina 2.400.000 UI, IM, 

semanalmente (2 doses) 

b)Benzilpenicina benzatina 2.400.000 UI, IM, 
semanalmente (3 doses) 

c) Benzilpenicina benzatina 2.400.000 UI, IM, dose única 
d) Benzilpenicina benzatina 4.800.000 UI, IM, dose única 

 
QUESTÃO 19 

Em relação a fluoxetina, medicamento comumente 

utilizado no tratamento da depressão, assinale a 
alternativa que corresponde ao seu mecanismo de ação: 

a) Bloqueio de recaptura de monoaminas, principalmente 
norepinefrina (NE) e serotonina (5-HT), em menor 

proporção dopamina (DA). 

b) Inibe de forma potente e seletiva a recaptação de 
serotonina, resultando em potencialização da 

neurotransmissão serotonérgica. 
c) Inibe a atividade da enzima monoaminoxidase (MAO). 

d) Antagonista de receptores 5-HT2 e de receptores alfa-1 
adrenérgicos. 

 

QUESTÃO 20 
Uma preparação oftálmica necessariamente precisa possuir 

quais características? 

a) Isotonia, Isobatmia, limpidez e esterilidade 

b) Isometria, pH alcalino e estabilidade 

c) Isotonia, pH ácido, limpidez e volatilidade 
d) Isometria, pH ácido, limpidez e esterilidade 

 
QUESTÃO 21 

Qual dessas substâncias abaixo tem característica hidrófila 

e é utilizada para na formulação de pomadas? 
a) Vaselina 

b) Estearato de magnésio  
c) Lanolina 

d) PEG 400 
 

QUESTÃO 22 

Em relação ao significado de quarentena assinale a 
alternativa correta: 

a) Período de retenção da matéria-prima, de quatro 
meses, contados a partir da data de fabricação da 

matéria-prima para posterior liberação para utilização. 

b) É uma sala separada onde as matérias-primas ficam 
armazenadas por exatos 40 dias antes de se concluir os 

testes de qualidade 
c) Retenção temporária de insumos, preparações básicas 

ou preparações manipuladas, isolados fisicamente ou 
por outros meios que impeçam a sua utilização, 

enquanto esperam decisão quanto à sua liberação ou 

rejeição 
d) Período de 40 dias, no qual, insumos, preparações 

básicas ou preparações manipuladas são separados  
fisicamente até que se concluam os testes físico-

químicos e microbiológicos. 

 
QUESTÃO 23 

São componentes utilizados para a manipulação de um 
Xampu exceto: 

a) Conservante 

b) Sequestrante 
c) Opacificante 

d) Edulcorante 
 

QUESTÃO 24 
Interações medicamentosas é evento clínico em que os 

efeitos de um fármaco são alterados pela presença de 

outro fármaco, alimento, bebida ou algum agente químico 
ambiental. Com relação as interações medicamentosas 

assinale a alternativa correta: 
a) Interações de efeito ocorrem quando há interação entre 

fármaco-alimento, podendo alterar a metabolização do 

fármaco. 
b) Interações farmacocinéticas ocorrem quando um dos 

agentes é capaz de modificar a absorção, a distribuição, 
a biotransformação ou a excreção de outro agente 

administrado concomitantemente. 
c) Interações farmacodinâmicas ocorrem antes da 

administração dos fármacos no organismo, quando se 

misturam dois ou mais deles numa mesma seringa, 
equipo de soro ou outro recipiente. 
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d) Interações físico-químicas são as que ocorrem nos sítios 

de ação dos fármacos, os mecanismos pelos quais os 

efeitos desejados se processam. O efeito resulta da 
ação dos fármacos envolvidos no mesmo receptor ou 

enzima. 
 

QUESTÃO 25 

Referente ao armazenamento de matérias-primas é correto 
afirmar que: 

a) Não se deve armazenar matérias-primas em 
embalagens de papelão, pois esse material facilita a 

proliferação de baratas 
b) Deve-se usar pellets de plástico a uma altura de 10 

centímetros do chão 

c) As matérias-primas de controle especial devem ser 
armazenadas apenas com outros medicamentos, não 

podendo ser guardadas com embalagens 
d) Matérias-primas sensíveis a temperatura (termolábeis) 

devem ser mantidas sempre de -20ºC a -8ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


