
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BOA VIAGEM 

CONCURSO PÚBLICO A FIM DE PROVER 

CARGOS EFETIVOS PARA O MUNICÍPIO 

EDITAL NO. 001 / 2015 
 

 

PROVA OBJETIVA – NÍVEL SUPERIOR 

CARGO 

FARMACÊUTICO 

                                                                                                  

INSTRUÇÕES 

1. Desligue o telefone celular e o coloque, juntamente com seus outros pertences, dentro do saco plástico 
fornecido pela fiscalização, embaixo da carteira. 

2. Deixe sobre a carteira APENAS caneta de material transparente, lápis, borracha e documento de 
identidade. Não serão permitidos empréstimo e troca de material entre os candidatos durante a prova. 

3. Anote na capa deste Caderno de Questões o seu nome, em letra de forma, e o número da sala. Ao 
terminar a prova, se quiser, poderá copiar o gabarito no espaço reservado e, ao sair, receberá do fiscal a 
parte inferior destacada. 

4. Antes de iniciar a resolução das questões, verifique se o Caderno de Questões está completo. Qualquer 
reclamação deverá ser feita nos primeiros 10 (dez) minutos após iniciada a prova. A duração da prova é de 
3 (três) horas. O tempo mínimo de permanência do candidato na sala será de 01(uma) hora. 

5. Ao receber a Folha-Resposta, confira os seus dados. Havendo necessidade de correção de algum dado, 
chame o fiscal para anotar a correção no Formulário de Correção de Dados Cadastrais. 

6. Para marcar a resposta de uma questão, preencha, totalmente com caneta, apenas a quadrícula 
correspondente à opção que considere correta. Não use corretivo nem rasure sua Folha-Resposta, pois 
não haverá substituição da mesma. 

7. Não se esqueça de assinar a Lista de Frequência e a Folha-Resposta, no campo destinado à assinatura. 
8. É recomendável reservar 20 (vinte) minutos para o preenchimento da Folha-Resposta. 
9. A desobediência a qualquer destas determinações e o desrespeito ao pessoal da coordenação e 

fiscalização constituem faltas que eliminam o candidato do concurso. 
10. Ao final da prova, entregue este Caderno de Questões e sua Folha-Resposta. 

 Boa prova! 

Boa Viagem, 12 de abril de 2015 
 

 

 

COLOQUE, DE IMEDIATO, O SEU NOME E O NÚMERO DE SUA SALA NOS ESPAÇOS ABAIXO: 

 

NOME  SALA  

COPIE, A SEGUIR, O SEU GABARITO. PODE LEVÁ-LO. 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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LINGUA PORTUGUESA - SUPERIOR 
QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: UMA OPÇÃO INTELIGENTE  
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 O homem, nas últimas décadas do século XX e no nascedouro deste, recebeu e continua tendo singular atenção 
no ambiente de trabalho e nos estudos desenvolvidos nas Universidades e Órgãos de apoio às atividades empresariais. 
Não é por acaso que isto ocorreu e prossegue em evidência. Afinal, nas organizações de qualquer natureza, “ainda” 
quem pensa e gera melhorias para a eficiência e a eficácia é o homem. 

A partir dos anos 20 do século passado, foram iniciados nos Estados Unidos, estudos sobre o comportamento 
humano, especialmente no que se refere à investigação dos fatores que contribuíam para satisfação das pessoas no 
ambiente de trabalho. No período pós-guerra, cientistas sociais como Maslow, Mayo, Lewin e Herzberg, entre outros, 
desenvolveram inúmeras pesquisas objetivando identificar os contornos do comportamento humano que favorecem as 
relações interpessoais e, posteriormente, nas organizações. 

Nos anos 40 do século anterior, pesquisadores do “Tavistock Institute of Human Relation”, de Londres, sob a 
orientação do Professor Eric Trist, desenvolveram estudos em organizações que extraíam carvão em Durhan, Inglaterra, 
acerca da otimização do trabalho, através do equilíbrio entre os setores técnicos e sociais. Nascia assim, o sistema 
sócio-técnico, o qual visualiza a organização como um sistema onde os aspectos sociais e técnicos devam funcionar 
concomitantemente e sintonizados, em busca da satisfação do trabalhador e do sucesso dos negócios. 

Paralelamente ao surgimento do sistema sócio-técnico, ocorreu a difusão dos conceitos de Gestão da Qualidade 
Total, ambos se contrapondo, em grande parte, ao método taylorista de gestão, não aceitando que o trabalhador 
continuasse sendo visualizado como um acessório da máquina. A qualidade total, genericamente, buscava a melhoria 
dos produtos e serviços que viessem atender às necessidades dos clientes. Como consequências desses movimentos, o 
homem começou a ganhar destaque no ambiente de trabalho. Somente a remuneração já não satisfazia suas 
necessidades. Buscou-se, desde então, a criação de um ambiente organizacional onde prevalecesse um clima que 
estimulasse uma relação interpessoal aberta, franca, criativa e reconhecedora de sua condição humana. 

Em função desses novos argumentos de gestão corporativa, o ambiente organizacional começa a ser 
redesenhado de modo que a qualidade de vida das pessoas no trabalho passou a ter o merecido destaque. Afinal, as 
pessoas são o maior patrimônio das organizações e merecem desempenhar suas funções num ambiente onde possa 
ocorrer a conciliação do desenvolvimento tecnológico com o desenvolvimento humano. Isto tem sido um magnânimo 
desafio. O desenvolvimento humano não ocorre na mesma intensidade em que vem ocorrendo o desenvolvimento 
tecnológico. O que podemos esperar disso? Todos temos consciência deste quadro, mas o que estamos fazendo para 
alterá-lo? 

Como profissionais atuantes no ambiente tecnológico, onde a racionalidade muitas vezes não leva em 
consideração a condição subjetiva do homem, no seu planejamento, tem-se investigado no Programa de Engenharia de 
Produção da UFRN, como evitar esta omissão de maneira a sinalizar a importância que se deve destacar ao homem em 
todo e qualquer processo produtivo. Ele é quem planeja, executa, analisa e corrige as ações necessárias para as 
transformações requeridas pelo cenário competitivo desejado. Mas para isto, ele terá que ter também um ambiente de 
trabalho que lhe favoreça. 

Este ambiente pode ser traduzido por qualidade de vida no trabalho. Esta qualidade de vida não deve ser 
resumida às condições ambientais favoráveis. Elas são parte, mas não o todo. Segundo Huse e Cummings, qualidade de 
vida no trabalho pode ser definida hoje como sendo “uma forma de pensamento envolvendo pessoas, trabalho e 
organização, onde se destacam: a preocupação com o bem estar do trabalhador e com a eficácia organizacional e a 
participação dos trabalhadores nas decisões e problemas do trabalho”. 

Por esta definição, verifica-se a amplitude do conceito e a nossa responsabilidade em gerenciá-lo no cotidiano. 
As organizações, nas suas diversas naturezas legais, devem mostrar que são capazes de serem engenhosas nesta área 
do conhecimento. Devem propiciar ao homem as condições que favoreçam a sua condição humana, visando promovê-lo 
simultaneamente como profissional e como pessoa. Já está na hora das organizações promoverem, no seu ambiente de 
trabalho, o desenvolvimento de atividades que representem na prática a qualidade de vida das pessoas e que lhe 
permitam conquistar mercados num mundo tão competitivo. 

Disponível em http://www.abqv.com.br/artigos/Content.aspx?id=57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.abqv.com.br/artigos/Content.aspx?id=57
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01 
Depois da leitura do texto, pode-se inferir que a qualidade 
de vida no trabalho é uma opção inteligente, porque: 
(A) é um processo que envolve mútuas 

responsabilidades e que trará benefícios à empresa e 
ao trabalhador; 

(B) ao valorizar o trabalhador, a eficiência da empresa 
fica independente das ideias desse trabalhador; 

(C) pela lei, os benefícios estarão assegurados e as 
empresas terão poucos casos na Justiça do 
Trabalho; 

(D) contemporaneamente, as empresas precisa-se 
modernizar com a tecnologia adquirida pelo 
trabalhador. 

02 
Embora o “método taylorista de gestão” (linha 16) não 
apareça definido, pode-se inferir, pelo texto, que tal 
método: 
(A) não valorizava o trabalhador; 
(B) era gerido por um grupo de trabalho; 
(C) buscava a eficácia profissional; 
(D) baseava-se no cenário competitivo. 
03  
Pela leitura do texto, pode-se asseverar que a 
preocupação com o homem em seu ambiente do 
trabalho: 
(A) sempre foi motivo de pesquisas, haja vista o fato de 

que toda empresa depende do homem para a melhor 
produção; 

(B) ocorreu após a Revolução Industrial, porque tudo 
tinha que ser produzido em maior quantidade; 

(C) firmou-se no século XXI, já que leis mais protetoras 
foram criadas para garantir a segurança no trabalho; 

(D) recebeu atenção especial no final do século XX, 
afinal, a eficiência no trabalho só depende do 
homem. 

04  
Pode-se afirmar, pela leitura do texto, que a “qualidade 
total” (linha 17) introduziu um novo conceito de: 
(A) gestão, gerenciamento e melhoria na qualidade de 

vida do trabalhador; 
(B) produtividade, que atendesse ao cliente, e, ao 

mesmo tempo, valorização dos recursos humanos; 
(C) empresa economicamente sustentável, que levava 

em consideração a gestão dos recursos humanos; 
(D) qualidade de vida do trabalhador e gerenciamento 

sustentável das indústrias mecanizadas. 
05  
Substituindo todas as letras da palavra “técnico” (linha 

13) pelo símbolo , sua correta separação silábica seria: 

(A) --; 

(B) --; 

(C) --; 

(D) --. 
06  
Pode-se asseverar que o termo “paralelamente” (linha 
15) introduz a ideia de: 
(A) proporcionalidade; 
(B) temporalidade; 
(C) competitividade; 
(D) sobreposição. 
 
 
 
 
 

07  
O termo “somente” (linha 19) pode ser substituído, sem 
que haja mudança de sentido, por: 
(A) apenas; 
(B) mormente; 
(C) principalmente; 
(D) ademais. 
08  
De acordo com a leitura do texto, pode-se concluir que: 
(A) o desenvolvimento humano ocorre com a mesma 

intensidade do desenvolvimento tecnológico, porque 
a tecnologia possibilita isso, e a consciência 
empresarial, hoje, é diferente da década passada; 

(B) o desenvolvimento humano não ocorre com a mesma 
intensidade do desenvolvimento tecnológico, e o 
grande desafio, hoje, é minimizar tal diferença, ou 
seja, pensar mais na relação homem-empresa-
trabalho; 

(C) o desenvolvimento humano ocorre na mesma 
intensidade do desenvolvimento tecnológico, porque 
muitas pesquisas já foram realizadas, e o homem 
está com muitos direitos que, até então, lhe foram 
negados; 

(D) o desenvolvimento humano não ocorre na mesma 
intensidade em que vem ocorrendo o 
desenvolvimento tecnológico, em razão, 
principalmente, do atraso tecnológico e da falta de 
conscientização da população. 

09  
O termo “afinal” (linha 23) expressa uma ideia de: 
(A) início de uma sugestão; 
(B) continuidade de uma circunstância; 
(C) consequência de um fato anterior; 
(D) término de algo. 
10  
O referencial de “Devem propiciar” (linha 42) é: 
(A) eles; 
(B) as condições; 
(C) as coordenações; 
(D) elas. 

CONHECIMENTOS GERAIS  - SUPERIOR 
11 
O mito de origem do Município de Boa Viagem se dá com 
o romance de Antônio Domingues Alvares e Agostinha 
Sanches de Carvalho que fugiram das terras do Piauí 
para casar. Com medo dos jagunços do pai, Agostinha 
pede proteção a uma santa e lhe promete como devoção 
fundar um povoado onde chegasse. Eles partiram a 
cavalo que acabou morrendo de exaustão nas terras 
cearenses. Assim, o casal cumpre a promessa, funda o 
povoado e a santa vira a padroeira da cidade. A santa é: 
(A) Santa Terezinha; 
(B) Nossa Senhora da Boa Viagem; 
(C) Nossa Senhora dos Milagres; 
(D) Nossa Senhora Desatadora dos Nós. 
12 
O Município de Boa Viagem, inicialmente, foi distrito de  
Quixeramobim. Ao ser elevada à categoria de Vila, ao 
longo do tempo, foram anexados os seus 13 distritos. 
Dois deles pertencem a Boa Viagem desde a 
emancipação política no século XIX. Eram eles os 
distritos de Olinda e Socorro que atualmente são: 
(A) Jacampari e Ibuaçu; 
(B) Águas Belas e  Domingos da Costa; 
(C) Jacampari e Águas Belas; 
(D) Ibuaçu e Domingos da Costa. 
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13 
A economia de Boa Viagem atualmente se baseia em 
comércio e serviços que atende às demais cidades do 
entorno. A agricultura permanece, pois o Município, nos 
anos 1980, já esteve entre os dez maiores produtores de: 
(A) milho; 
(B) caju; 
(C) algodão; 
(D) arroz. 
14 
No último mês de 2014, o mundo ocidental teve uma 
surpresa ao ver uma reaproximação entre Estados 
Unidos e Cuba. A reaproximação dos dois presidentes, 
Barack Obama e Raúl Castro, reacendeu a esperança de 
ver Cuba livre do embargo econômico sancionado pelos 
Estados Unidos desde 1962. O fim do embargo e o 
retorno do comércio com Cuba põe fim definitivamente no 
último resquício da: 
(A) Guerra Fria; 
(B) Revolução Cubana; 
(C) Socialismo; 
(D) Revolução Russa. 
15 
Em janeiro desse ano, o mundo presenciou estarrecido o 
assassinato de 12 pessoas, que faziam parte do jornal 
satírico francês Charlie Hebdo, por um grupo de 
muçulmanos em protesto contra um número do jornal que 
fazia uma piada com Maomé, líder dos muçulmanos. 
Esse lamentável episódio levou os franceses a reforçar 
os ideais da Revolução francesa “Liberdade, 
Fraternidade e Igualdade”. Os chefes de Estado e a 
população saíram em passeata para protestar contra o 
terrorismo. Os assassinatos levaram os meios 
intelectuais e jornalísticos, de várias partes do mundo, a 
protestar criando um jargão: 
(A) Je suis Charlie; 
(B) Liberté; 
(C) Je suis liberté; 
(D) Charlie! 
16 
A medida prevista pelo Conselho Nacional de Trânsito 
(CONTRAN) desde 2009 obriga a inclusão de itens de 
segurança em todos os carros zero quilômetro, 
fabricados em 2014. Desde 2010, as indústrias 
automobilísticas se ajustam para aderir à medida que 
agora se torna definitivamente obrigatória. O impacto na 
sociedade se dá pelo aumento dos veículos com esses 
itens de segurança e o fim de modelos que não têm 
como aderir à nova regra, como a Kombi e o Gol G4 
(antiga geração) e o popular Fiat Mille (antigo UNO). Os 
itens são: 
(A) air-bag e ar-condicionado; 
(B) cinto de segurança e freios ABS; 
(C) GPS e air-bag duplo; 
(D) freios ABS e air-bag duplo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
A chamada Operação Lava Jato, deflagrada pela Polícia 
federal em março de 2014, é considerada uma das 
maiores investigações sobre corrupção dos últimos anos, 
por se tratar de um esquema de "lavagem" de dinheiro e 
evasão de divisas, que movimentou cerca de 10 bilhões 
de reais. A Petrobras está no centro das investigações 
por pagamento de propina a políticos e executivos de 
empresas que firmaram contrato com a petroleira. Os 
“clientes” do esquema são acusados de: 
(A) corrupção passiva, tráfico de influências e desvio de 

recursos públicos; 
(B) tráfico internacional de drogas, contrabando de 

pedras preciosas e desvio de recursos públicos; 
(C) formação de quadrilha, corrupção passiva e tráfico de 

influências; 
(D) desvio de recursos públicos, formação de quadrilha e 

contrabando de pedras preciosas. 
18 
A Argentina, mais uma vez, entra para a história como 
país dos “calotes”. Em julho de 2014,  em uma reunião 
com os fundos credores, o mediador dos Estados Unidos 
anunciou que a Argentina não tinha “alcançado nenhuma 
das condições para negociação” levando a mais um 
“calote”. Os chamados fundos são formados por uma 
minoria de credores que não aceitaram a renegociação 
da dívida proposta pelo país após o “Calote” de 2001. 
Entraram na justiça dos EUA exigindo receber de forma 
integral o que a Argentina lhes deve. Eles são chamados 
de: 
(A) FMI; 
(B) fundos gananciosos; 
(C) fundos abutres; 
(D) abutres gananciosos. 
19 
O ano de 2014 foi conturbado, com muitos desafios 
políticos e perdas por mortes lamentáveis. Uma delas é 
do colombiano Gabriel  García  Márquez , considerado 
uns dos maiores escritores do século XX e um dos mais 
renomados autores latinos da história. Sua obra mais 
conhecida é: 
(A) O Amor no tempo do Cólera; 
(B) Crônica de uma morte anunciada; 
(C) Memórias de minhas putas tristes; 
(D) Cem anos de solidão. 
20 
“A extrema-esquerda vence as eleições na Grécia”, diz a 
notícia na revista Carta Capital, de janeiro deste ano. A 
Grécia, que passa por uma dura crise econômica desde 
2010, com alto índice de desemprego e redução de 
salário, elegeu um partido de esquerda, que promete tirar 
o País da recessão, negociar a dívida mas, acima de 
tudo, melhorar a condição de vida dos gregos. Esse fato 
não foi bem-visto pelos chefes de Estado europeus, que 
temem perder dinheiro. É uma eleição histórica para os 
europeus porque, pela primeira vez, um partido pode 
enfrentar: 
(A) a crise econômica; 
(B) a austeridade da União Europeia; 
(C) fazer reformas de base; 
(D) a elite grega. 
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FARMACÊUTICO 

21 
Os AINES (antiinflamatórios não esteroides) são 
medicamentos bastante utilizados na terapêutica humana 
e são classificados quanto ao modo de inibição das 
enzimas prostaglandinas sintases, coloquialmente 
conhecidas como ciclo-oxigenases (COX-1 e COX-2). 
Assinale a alternativa onde constan apenas inibidores 
seletivos para a COX -2. 
(A) Nimesulida e ibuprofeno. 
(B) Celecoxibe e diclofenaco. 
(C) Rofecoxibe e diclofenaco. 
(D) Parecoxibe e etoricoxibe. 
22 
A respeito dos conceitos farmacocinéticos, marque a 
alternativa correta. 
(A) O volume de distribuição do fármaco relaciona a sua 

concentração no organismo com sua concentração 
no sangue e plasma, dependendo do líquido medido. 

(B) A eliminação de um fármaco no organismo realiza-se 
exclusivamente pela urina. 

(C) Biodisponibilidade indica a velocidade e a extensão 
de distribuição de um princípio ativo em uma forma 
de dosagem. 

(D) Meia-vida de um fármaco é a medida da capacidade 
que o organismo do paciente expressa em absorver a 
substância. 

23 
Consideremos este conjunto de dados sequenciais a 
seguir, sobre a concentração de paracetamol 750 mg em 
comprimidos: 

10, 15, 58, 81, 86, 96 e 102%. 

Podemos afirmar corretamente que: 
(A) a moda deste conjunto de valores de teor é igual a 

86%; 
(B) a mediana desde conjunto de valores de teor é igual 

a 64%; 
(C) a mediana, caso se adicionasse a esse conjunto de 

dados o valor de 105%, seria igual a 83,5%; 
(D) quanto menor a variância calculada para este 

conjunto de dados, maior sua heterogeneidade.  
24 
Assinale a seguir a lei que dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e acerca das transferências intergovernamentais 
de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 
providências. 
(A) Lei nº 8.080 de 19/09/90. 
(B) Lei nº 8.142 de 28/12/90. 
(C) Lei 9782 de 26 de janeiro de 1999. 
(D) Lei 9787/1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
A Relação Nacional dos Medicamentos Essenciais 
(RENAME) deve ser o instrumento-mestre para as ações 
de planejamento, seleção de medicamentos e de 
organização da assistência farmacêutica no âmbito do 
SUS. Julgue as asserções a seguir e marque em seguida 
a alternativa correta. 
I. Medicamentos essenciais são aqueles produtos 

considerados necessários para doenças de alta 
complexidade e indispensáveis para atender uma 
minoria dos problemas de saúde da população. 

II. À população e usuários do SUS, a RENAME 
expressa um compromisso com a disponibilização de 
medicamentos selecionados nos preceitos técnico-
científicos e de acordo com as prioridades de saúde 
de nossa população.  

III. Às equipes de saúde, em especial aos prescritores, a 
RENAME, juntamente com o Formulário Terapêutico 
Nacional, pode ser um importante auxílio na escolha 
da melhor terapêutica. 

(A) A asserção I está correta. 
(B) A asserção I é falsa e a II verdadeira. 
(C) As asserções I e III estão corretas. 
(D) A asserção II está correta e a III é falsa. 
 
26 
Correlacione as colunas I e II: 
 

 

Coluna I 

1) Biodisponibilidade. 

2) Bioequivalência. 

3) Princípio ativo. 

4) Medicamento. 

 

Coluna II 

a) Relaciona-se à quantidade absorvida e à 
velocidade do processo de absorção do fármaco 
liberando a forma farmacêutica administrada. 
Quando dois medicamentos apresentam esse 
parâmetro de modo semelhante no organismo, sua 
eficácia clínica é considerada comparável. 

b) Consiste na demonstração de que o 
medicamento genérico e seu respectivo 
medicamento de referência (aquele para o qual foi 
efetuada pesquisa clínica para comprovar sua 
eficácia e segurança antes do registro) exprimem a 
mesma biodisponibilidade no organismo. 

c) É a substância existente na formulação do 
medicamento, responsável pelo seu efeito 
terapêutico. 

d) É um produto farmacêutico tecnicamente obtido 
ou elaborado com finalidade profilática, curativa, 
paliativa ou para fins de diagnóstico. 

 
Marque a opção correta. 
(A) 1-a, 2-b, 3-c e 4-d. 
(B) 1-b, 2-a, 3-c e 4-d. 
(C) 1-a, 2-b, 3-d e 4-c. 
(D) 1-b, 2-d, 3-b e 4-a. 
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27 
A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 
seu pleno exercício. Acerca do Sistema Único de Saúde 
(SUS), é INCORRETO afirmar que: 
(A) o dever do Estado de garantir a saúde consiste no 

estabelecimento de condições que assegurem o 
acesso universal e igualitário às ações e aos serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação; 

(B) a Programação Pactuada Integrada – normatizada 
pela NOB-SUS 96 – envolve atividades 
diversificadas, constituindo um instrumento essencial 
de reorganização do modelo de atenção e da gestão 
do SUS; 

(C) a Portaria nº 399/GM, de 22/02/2006, do Ministério 
da Saúde, divulga o Pacto pela Saúde 2006, 
aprovando as Diretrizes Operacionais do referido 
Pacto. O Pacto pela Vida tem como um dos objetivos 
a Atenção Básica à Saúde no sentido de elaborar a 
Política Nacional de Promoção da Saúde, com 
ênfase nas endemias e pandemias; 

(D) à direção estadual do SUS compete coordenar e, em 
caráter complementar, executar ações e serviços de 
vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, saúde 
do trabalhador, alimentos e nutrição. 

28 
A aprovação dos parâmetros para a cobertura 
assistencial dos valores e critérios para remuneração dos 
serviços do SUS é de responsabilidade do:  
(A) Consórcio Intermunicipal.  
(B) Conselho Nacional de Saúde. 
(C) Conselho Nacional de Educação. 
(D) Fundo Municipal de Saúde. 
29 
A Portaria SVS/MS nº 344/98 aprova o Regulamento 
Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a 
controle especial, onde são estabelecidos procedimentos, 
visando ao combate ao uso indevido de produtos 
controlados, que pode levar a dependência física ou 
psíquica, entre outros agravos à saúde da população. A 
respeito da manipulação de substâncias pertencentes à 
Portaria 344/98, qual dessas classes de medicamentos 
tem proibida a sua manipulação para uso sistêmico?  
(A) Anabolizantes. 
(B) Anorexígenos. 
(C) Psicotrópicos. 
(D) Retinoicas.  
30 
Atualmente, há uma infinidade de medicamentos para o 
combate da hipertensão arterial. Os diuréticos fazem 
parte de uma classe bastante utilizada na terapêutica 
humana para o controle da pressão arterial. O 
mecanismo de ação anti-hipertensiva dos diuréticos 
relaciona-se inicialmente aos seus efeitos diurético e 
natriurético (eliminação de líquidos e sal pela urina). 
Posteriormente, o volume circulante de líquidos 
praticamente se normaliza e há redução persistente da 
resistência dos vasos sanguíneos. Nas opções a seguir, 
assinale a aquela onde constam apenas exemplos de 
diuréticos poupadores de potássio. 
(A) Hidroclorotiazida e isossorbida. 
(B) Hidroclorotiazida e furosemida. 
(C) Espironolactona e amilorida. 
(D) Clortalidona e espironolactona. 
 
 

31 
A Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, alterou a Lei 
nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, e estabeleceu o 
medicamento genérico. Indique nas opções que se 
seguem aquela em que os conceitos a respeito dos 
medicamentos genéricos, similares e de referência estão 
INCORRETOS: 
(A) Medicamento similar – é aquele que contém o 

mesmo ou os mesmos princípios ativos, tem 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 veículo, 
devendo sempre ser identificado por nome comercial 
ou marca. 

(B) Medicamento genérico – medicamento similar a um 
produto de referência ou inovador, que se 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.  

(C) Medicamento de referência – é o medicamento 
inovador registrado no órgão federal responsável 
pela vigilância sanitária e comercializado no País, 
cuja eficácia, segurança e qualidade foram 
comprovadas cientificamente junto ao órgão federal 
competente, por ocasião do registro. A eficácia e a 
segurança do medicamento de referência são 
comprovadas mediante estudos clínicos. 

(D) Desde sua criação, o medicamento similar já tinha 
como obrigatoriedade a apresentação dos testes de 
bioequivalência, enquanto a obrigatoriedade de tais 
testes para medicamentos genéricos ocorreu a partir 
de 2003. Além disso, os medicamentos similares 
possuem nome comercial ou marca, enquanto o 
medicamento genérico possui a denominação 
genérica do princípio ativo, não trazendo nome 
comercial. 
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32 
A Resolução Nº 417, de 29 de setembro de 2004, do 
Conselho Federal de Farmácia, aprova o Código de Ética 
da Profissão Farmacêutica. De acordo com este, é 
permitido, ao farmacêutico: 
(A) respeitar o direito de decisão do usuário sobre sua 

saúde e bem-estar, excetuando-se o usuário que, 
mediante laudo médico ou determinação judicial, for 
considerado incapaz de discernir sobre opções de 
tratamento e/ou decidir sobre sua saúde e bem-estar; 

(B) produzir, fornecer, dispensar ou permitir que seja 
dispensado meio, instrumento, substância e/ou 
conhecimento, medicamento ou fórmula magistral, ou 
especialidade farmacêutica, fracionada ou não, que 
não contenha sua identificação clara e precisa sobre 
a(s) substância(s) ativa(s) contida(s), bem como suas 
respectivas quantidades; 

(C) exercer a fiscalização profissional e sanitária quando 
for sócio ou acionista de qualquer categoria, ou 
interessado por qualquer forma, bem como prestar 
serviços a empresa ou estabelecimento que explore 
o comércio de drogas, medicamentos, insumos 
farmacêuticos e correlatos, laboratórios, 
distribuidoras, indústrias, com ou sem vínculo 
empregatício. 

(D) exercer simultaneamente a Medicina. 
33 
A lei que organiza o Sistema Único de Saúde (8080/90) 
define o papel e a abrangência da Vigilância à Saúde: 
“Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de 
ações capazes 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. Com 
relação à abrangência desta prestação de serviços 
considere as asserções abaixo:  
I. O controle de bens de consumo que, direta ou 

indiretamente, se relacionam com a saúde, 
compreendidas todas as etapas e processos, da 
produção ao consumo.  

II. O controle da prestação de serviços que se 
relacionam direta ou indiretamente com a saúde.  

III. O conjunto de determinantes que recomendem 
medidas de controle de doenças e agravos. 

Pode-se afirmar corretamente que: 
(A) somente III é correta; 
(B) somente II e III são corretas; 
(C) somente I e III são corretas; 
(D) somente I e II são corretas. 
34 
A Assistência Farmacêutica compreende um conjunto de 
ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da 
saúde, tendo o medicamento como insumo essencial, 
visando ao acesso e ao seu uso racional. Para sua 
efetiva implementação, é fundamental ter como princípio 
básico norteador o Ciclo da Assistência Farmacêutica. A 
respeito deste, marque, nas opções a seguir, aquela que 
descreve a sequencia correta das etapas. 
(A) Seleção, aquisição, programação, armazenamento, 

distribuição e dispensação. 
(B) Seleção, programação, aquisição, armazenamento, 

distribuição e dispensação. 
(C) Programação, seleção, aquisição, armazenamento, 

distribuição e dispensação. 
(D) Seleção, aquisição, programação, distribuição, 

armazenamento e dispensação. 

35 
A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, institui normas 
para licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências. São modalidades de licitação: 
concorrência, tomada de preços, convite, concurso e 
leilão. Julgue, nas opções a seguir, as definições sobre 
essas modalidades e marque em seguida a alternativa 
correta. 
I. Concorrência é a modalidade de licitação entre 

quaisquer interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital 
para execução de seu objeto. 

II. Tomada de preços é a modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação. 

III. Convite é a modalidade de licitação entre 
interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em 
número mínimo de três pela unidade administrativa, a 
qual afixará, em local apropriado, cópia do 
instrumento convocatório e o estenderá aos demais 
cadastrados na correspondente especialidade que 
manifestarem seu interesse com antecedência de até 
24 horas da apresentação das propostas. 

IV. Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para escolha de trabalho técnico, 
científico ou artístico, mediante a instituição de 
prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme 
critérios constantes de edital publicado na Imprensa 
Oficial com antecedência mínima de 45 dias. 

V. Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para a venda de bens móveis 
inservíveis para a administração ou de produtos 
legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a 
alienação de bens imóveis, a quem oferecer o maior 
lance, igual ou superior ao valor da avaliação. 
 

(A) Todas as definições estão corretas. 
(B) Apenas uma definição está errada. 
(C) Três definições estão corretas. 
(D) Apenas duas definições estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
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36 
Procedimento Operacional Padrão (POP) é o documento 
que expressa o planejamento do trabalho repetitivo que 
deve ser executado para o alcance da meta padrão, ou 
seja, é uma descrição detalhada de todas as operações 
necessárias para a realização de uma atividade. Deve 
ser aprovado, assinado, datado e revisado, anualmente, 
ou conforme necessário. Marque V para verdadeiro e F 
para falso nos itens que se seguem. 
(__) Um POP tem o objetivo de padronizar e minimizar a 
ocorrência de desvios na execução de tarefas 
fundamentais para o funcionamento correto do processo. 
(__) Um POP coerente garante ao usuário que a 
qualquer momento em que ele se dirija ao 
estabelecimento, as ações tomadas para garantir a 
qualidade sejam as mesmas, de um turno para outro, de 
um dia para outro, por exemplo. 
(__) Copiar procedimentos de livros ou de outras 
organizações é a alternativa, uma vez que não existem 
diferenças entre os estabelecimentos que executam as 
respectivas técnicas. 
(__) A pessoa que executa a tarefa não deve colaborar 
com a elaboração do POP; o desenvolvimento de um 
POP deve ser de responsabilidade de terceiros, sendo 
assim, imparcial a elaboração. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta. 
(A) V, V, V e F. 
(B) V, F, F e F. 
(C) V, V, F e F. 
(D) V, F, V e F. 
 
37 
O Governo Federal criou o Programa Farmácia Popular 
do Brasil para ampliar o acesso aos medicamentos para 
as doenças mais comuns entre os cidadãos. Sobre esse 
Programa, marque a alternativa INCORRETA nos itens a 
seguir. 
(A) O Programa possui uma rede exclusivamente própria 

de farmácias populares e a parceria com farmácias e 
drogarias da rede privada não é permitida segundo a 
legislação que rege o Programa. 

(B) O Programa Farmácia Popular do Brasil é uma 
iniciativa do Governo Federal, cujo objetivo é ampliar 
o acesso de toda população aos medicamentos, 
cumprindo uma das principais diretrizes da Política 
Nacional de Assistência Farmacêutica. 

(C) Além dos medicamentos gratuitos para hipertensão, 
diabetes e asma, o Programa oferece para a 
sociedade mais medicamentos com preços até 90 % 
mais baratos utilizados no tratamento de dislipidemia, 
rinite, mal de Parkinson, osteoporose e glaucoma, 
além de contraceptivos e fraldas geriátricas. 

(D) Atualmente, o Programa Farmácia Popular é 
regulamentado pela Portaria nº 971, de 17 de maio 
de 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 
Em relação às formas farmacêuticas sólidas, analise as 
asserções e, em seguida, assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s). 
I. Drágeas são comprimidos revestidos com açúcares, 

o que melhora a deglutição, aparência física e 
mascara o sabor do medicamento. 

II. Cápsula é o armazenamento de uma ou mais 
substâncias químicas em recipientes de gelatina, que 
pode ser mole ou duro. 

III. Comprimidos efervescentes são preparados com 
uma ou mais substâncias químicas associadas a 
alguns sais que liberam gases quando em contato 
com a água. Este mecanismo facilita a desintegração 
do comprimido para que ocorram a dissolução e a 
absorção. 

IV. Comprimidos sublinguais são ingeridos, em geral, 
com bastante líquido para facilitar a desintegração no 
trato gastrointestinal. 

 
(A) Apenas I e II estão corretas. 
(B) Apenas I, II e III estão corretas. 
(C) Todas estão corretas. 
(D) Apenas I está correta. 
39 
Os inibidores da enzima conversora de angiotensina 
(ECA) são medicamentos que podem ser usados para 
prevenir, tratar ou melhorar os sintomas de várias 
condições de saúde.Qual desses acometimentos NÃO 
constitui um efeito adverso dos inibidores da ECA? 
(A) Potencial fetopático.  
(B) Angiodema.  
(C) Hipertensão.  
(D) Insuficiência renal aguda. 
40 
As opções a seguir são princípios que norteiam as ações 
de saúde da Atenção Básica, EXCETO:  
(A) universalidade; 
(B) regionalização; 
(C) participação social; 
(D) individualidade. 

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/fevereiro/26/portaria-971.pdf



