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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 30 (trinta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 
distribuídas sem falhas ou repetições. 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 05 

POLÍTICAS  PÚBLICAS 06 a 08 

LEI e ESTATUTO DA FEAES 09 a 10 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 11 a 30 

 
Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de 
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências 
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal. 

2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não 

esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto. 

3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das 

questões está correta. 

4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.  

Exemplo: 

 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 

7. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.  

9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÔES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que 

antecedem o encerramento da prova. 

11. SERÁ ELIMIDADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 

 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para 

obter vantagens para si ou para outros. 

 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a 

realização da prova objetiva. 

 Caso qualquer equipamento venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado no envelope de guarda 

de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Policia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com 

prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata 

e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas. 

14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando. 

15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado 

pelo candidato.

NOME DO CANDIDATO     
                   

                   

FARMACÊUTICO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 1 a 5. 

 
Pensar é transgredir 

 
Não lembro em que momento percebi que 

viver deveria ser uma permanente reinvenção de nós 
mesmos — para não morrermos soterrados na poeira 
da banalidade embora pareça que ainda estamos 
vivos. 

Mas compreendi, num lampejo: então é isso, 
então é assim. Apesar dos medos, convém não ser 
demais fútil nem demais acomodada. Algumas vezes é 
preciso pegar o touro pelos chifres, mergulhar para 
depois ver o que acontece: porque a vida não tem de 
ser sorvida como uma taça que se esvazia, mas como 
o jarro que se renova a cada gole bebido. 

Para reinventar-se é preciso pensar: isso 
aprendi muito cedo. 

Apalpar, no nevoeiro de quem somos, algo 
que pareça uma essência: isso, mais ou menos, sou 
eu. Isso é o que eu queria ser, acredito ser, quero me 
tornar ou já fui. Muita inquietação por baixo das águas 
do cotidiano. Mais cômodo seria ficar com o 
travesseiro sobre a cabeça e adotar o lema 
reconfortante: "Parar pra pensar, nem pensar!" O 
problema é que quando menos se espera ele chega, o 
sorrateiro pensamento que nos faz parar. Pode ser no 
meio do shopping, no trânsito, na frente da tevê ou do 
computador. Simplesmente escovando os dentes.  

Ou na hora da droga, do sexo sem afeto, do 
desafeto, do rancor, da lamúria, da hesitação e da 
resignação. 

Sem ter programado, a gente pára pra pensar. 
Pode ser um susto: como espiar de um 

berçário confortável para um corredor com mil 
possibilidades. Cada porta, uma escolha. Muitas vão 
se abrir para um nada ou para algum absurdo. Outras, 
para um jardim de promessas. Alguma, para a noite 
além da cerca. Hora de tirar os disfarces, aposentar as 
máscaras e reavaliar: reavaliar-se. 

Pensar pede audácia, pois refletir é transgredir 
a ordem do superficial que nos pressiona tanto. 

Somos demasiado frívolos: buscamos o 
atordoamento das mil distrações, corremos de um lado 
a outro achando que somos grandes cumpridores de 
tarefas. Quando o primeiro dever seria de vez em 
quando parar e analisar: quem a gente é, o que 
fazemos com a nossa vida, o tempo, os amores. E com 
as obrigações também, é claro, pois não temos sempre 
cinco anos de idade, quando a prioridade absoluta é 
dormir abraçado no urso de pelúcia e prosseguir, no 
sono, o sonho que afinal nessa idade ainda é a vida. 

Mas pensar não é apenas a ameaça de 
enfrentar a alma no espelho: é sair para as varandas 
de si mesmo e olhar em torno, e quem sabe finalmente 
respirar. 

Compreender: somos inquilinos de algo bem 
maior do que o nosso pequeno segredo individual. É o 
poderoso ciclo da existência. Nele todos os desastres 
e toda a beleza têm significado como fases de um 
processo. 

Se nos escondermos num canto escuro 
abafando nossos questionamentos, não escutaremos 
o rumor do vento nas árvores do mundo. Nem 
compreenderemos que o prato das 
inevitáveis perdas pode pesar menos do que o dos 
possíveis ganhos. 

Os ganhos ou os danos dependem da 
perspectiva e possibilidades de quem vai tecendo a 
sua história. O mundo em si não tem sentido sem o 
nosso olhar que lhe atribui identidade, sem o nosso 
pensamento que lhe confere alguma ordem. 

Viver, como talvez morrer, é recriar-se: a vida 
não está aí apenas para ser suportada nem vivida, mas 
elaborada. Eventualmente reprogramada. 
Conscientemente executada. Muitas vezes, ousada. 

Parece fácil: "escrever a respeito das coisas é 
fácil", já me disseram. Eu sei. Mas não é preciso 
realizar nada de espetacular, nem desejar nada 
excepcional. Não é preciso nem mesmo ser brilhante, 
importante, admirado. 

Para viver de verdade, pensando e repensando 
a existência, para que ela valha a pena, é preciso ser 
amado; e amar; e amar-se. Ter esperança; qualquer 
esperança.  
Questionar o que nos é imposto, sem rebeldias 
insensatas mas sem demasiada sensatez. Saborear o 
bom, mas aqui e ali enfrentar o ruim. Suportar sem se 
submeter, aceitar sem se humilhar, entregar-se sem 
renunciar a si mesmo e à possível dignidade. 

Sonhar, porque se desistimos disso apaga-se 
a última claridade e nada mais valerá a pena. Escapar, 
na liberdade do pensamento, desse espírito de manada 
que trabalha obstinadamente para nos enquadrar, seja 
lá no que for. 

E que o mínimo que a gente faça seja, a cada 
momento, o melhor que afinal se conseguiu fazer. 
 
LUFT, Lya. Pensar é transgredir. Rio de Janeiro: 
Record, 2004. p.177-78. 

 

Questão 01  
 
Assinale a alternativa em que o conectivo destacado 
tem o mesmo valor semântico do conectivo destacado 
no enunciado: ―Apesar dos medos, convém não ser 
demais fútil nem demais acomodada.‖ 

 
(A) “Para reinventar-se é preciso pensar” 
(B) “[...] embora pareça que ainda estamos vivos.” 
(C) “Nem compreenderemos que o prato das 

inevitáveis perdas pode pesar menos do que o 
dos possíveis ganhos.” 

(D) “[...] quando menos se espera ele chega [...]” 
 

Questão 02  
 
Considere os enunciados abaixo: 
 

I. ―Isso é o que eu queria ser, acredito ser, 
quero me tornar ou já fui.‖ 
 

II. ―[...] mas como o jarro que se renova a 
cada gole bebido.‖ 
 

III. ―[...] pois não temos sempre cinco anos 
de idade [...]‖ 
 

IV. ―[...] como o jarro que se renova a cada 
gole bebido.‖ 

 
Os conectivos destacados apresentam, 
respectivamente, as noções de: 
 

(A) alternância – contraste – explicação – 
comparação 
 

(B) alternância – contraste – conclusão – 
comparação 
 

(C) adição – contraste – explicação – comparação 
 

(D) alternância – contraste – explicação – causa 
 
 

http://pensador.uol.com.br/frase/MjgzMzA0/
http://pensador.uol.com.br/frase/MjgzMzA0/
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Questão 03  
 
Assinale a alternativa cujo termo é equivalente ao 
destacado no enunciado: ―Sem ter programado, a 
gente pára pra pensar.‖ 

 
(A) ele 
(B) você 
(C) nós 
(D) ela 

 

Questão 04  
 
No texto Pensar é transgredir, Lya Luft mostra sua 
interpretação a respeito da vida, do cotidiano e utiliza, 
para isso, o gênero: 

 
(A) carta 
(B) conto 
(C) crônica 
(D) relato 
 

Questão 05  
 
Para a autora, ―pensar é transgredir‖ porque o 
pensamento faz com que o ser humano saia do seu 
ostracismo, do seu comodismo. Todas as alternativas 
abaixo comprovam essa afirmação, EXCETO: 

 
(A) ” Apesar dos medos, convém não ser demais 

fútil nem demais acomodada.” 
 

(B) “Pensar pede audácia, pois refletir é transgredir 
a ordem do superficial que nos pressiona 
tanto. “ 
 

(C) “Escapar, na liberdade do pensamento, desse 
espírito de manada que trabalha 
obstinadamente para nos enquadrar [...]” 
 

(D) “Mais cômodo seria ficar com o travesseiro 
sobre a cabeça e adotar o lema reconfortante 
[...]” 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Questão 06  
 
 e acordo com a  onstitui  o  ederal de      em seu 
artigo    , as a  es e servi os públicos de saúde 
integram uma rede regionali ada e hierarqui ada e 
constituem de um sistema único, organizado de 
acordo com as seguintes diretrizes, EXCETO: 

 
(A) Centralização, com direção única do Governo 

Federal.  
 

(B) Atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuí o dos 
serviços assistenciais. 
 

(C) Participação da comunidade. 
 

(D) Descentrali ação, com direção única em cada 
esfera de governo. 

 

Questão 07  
 
A respeito da participação da iniciativa privada na 
assistência à saúde, assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) A assist ncia   saúde é restrita à iniciativa 

pública, não podendo, em nenhuma ocasião, a 

iniciativa privada participar da assistência à 
saúde. 
 

(B)   vedada a participação direta ou indireta de 
empresas ou capitais estrangeiros na 
assist ncia   saúde no País, salvo nos casos 
previstos em Lei. 
 

(C)   permitida a destinação de recursos públicos 
para au ílios ou subvenç es  s instituiç es 
privadas com fins lucrativos. 
 

(D) A lei disporá sobre as condiç es e os requisitos 
que facilitem a remoção de  rgãos, tecidos e 
subst ncias humanas para fins de transplante, 
pesquisa e tratamento, bem como a coleta, 
processamento e transfusão de sangue e seus 
derivados, podendo serem objetos de 
comercialização apenas os fluídos do corpo 
humano, como sangue, sémen etc. 

 

Questão 08  
 
  or amento da seguridade social destinará ao 
Sistema  nico de Saúde (SUS), de acordo com a 
receita estimada, os recursos necessários   reali a  o 
de suas finalidades, previstos em proposta elaborada 
pela sua dire  o nacional, com a participa  o dos 
 rg os da Previd ncia Social e da  ssist ncia Social, 
tendo em vista as metas e as prioridades estabelecidas 
na  ei de  iretri es  r amentárias. A respeito do 
Financiamento do Sistema Único de Saúde, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 

(A)  ão considerados de outras fontes de receita os 
recursos provenientes de alienaç es 
patrimoniais e rendimentos de capital. 
 

(B) As receitas geradas no  mbito do  istema  nico 
de  aúde       serão creditadas diretamente 
em contas especiais, movimentadas pela sua 
direção, na esfera de poder onde forem 
arrecadadas. 
 

(C) As atividades de pesquisa e desenvolvimento 
científico e tecnol gico em saúde serão co-
financiadas pelo  istema  nico de  aúde 
     , pelas universidades e pelo orçamento 
fiscal, além de recursos de instituiç es de 
fomento e financiamento ou de origem e terna e 
receita pr pria das instituiç es executoras. 
 

(D)  ão são consideradas como outras fontes de 
receita os recursos provenientes de ajuda, 
contribuiç es, doaç es e donativos. 

 

LEI e ESTATUTO da FEAES 

 

Questão 09  
 
 s rela  es de trabalho do pessoal da          
ser o as da  onsolida  o das  eis de  rabalho, 
aprovada pelo  ecreto- ei n .  .   , de    de maio de 
    , e a legisla  o trabalhista complementar, em 
regime de emprego. De acordo com o Estatuto da 
Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde 
de Curitiba – FEAES –, é CORRETO afirmar: 

 
(A) A rescisão do contrato de trabalho do pessoal 

da  undação admitido por processo seletivo 
público não poderá ocorrer por ato unilateral, 
sendo sempre precedido do devido processo 
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administrativo, garantida a ampla defesa do 
empregado. 
 

(B) Para atender necessidade temporária de 
interesse público, a  undação poderá contratar 
pessoal técnico, por pra o determinado de    
 do e  meses, mediante processo seletivo 
simplificado, podendo haver prorrogação, desde 
que o pra o total do contrato não ultrapasse 24 
(vinte e quatro meses). 
 

(C) Apenas e exclusivamente o combate a surtos 
epid micos e a atenção a situaç es de 
calamidade pública são considerados 
necessidades temporárias de interesse público 
que ensejam a contratação temporária de 
pessoal técnico mediante processo seletivo 
simplificado.  
 

(D)  s empregados da  undação não são 
equiparados aos servidores públicos para fins 
criminais, de improbidade administrativa e 
acumulação de cargos. 

 

Questão 10  
 
De acordo com a Lei Municipal nº. 13.663/2010, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 

(A) A Fundação Estatal de Atenção Especializada 
em Saúde de Curitiba poderá desenvolver 
atividades de ensino, pesquisa e avaliação de 
tecnologias de saúde, podendo captar recursos 
financeiros para fomento e desenvolvimento de 
pesquisas e da educação permanente em saúde 
junto ao Poder Público e à iniciativa privada, 
mediante aprovação do Conselho Curador. 
 

(B) A Fundação Estatal de Atenção Especializada 
em Saúde de Curitiba se sujeitará às normas de 
fiscalização e controle previstos em seu estatuto 
e à supervisão da Secretaria Municipal da 
Saúde, para efeito de cumprimento de seus 
objetivos estatutários, harmonização de sua 
atuação com a política municipal de saúde e 
obtenção de eficiência administrativa. 
 

(C) O patrimônio da Fundação Estatal de Atenção 
Especializada em Saúde de Curitiba será 
constituído pelos bens móveis e imóveis que 
adquirir, os que lhe forem transferidos ou 
doados pelo Município de Curitiba, ou por outras 
pessoas jurídicas de direito público ou privado e 
por pessoas físicas. 
 

(D) Os serviços de saúde prestados diretamente 
pela Secretaria Municipal da Saúde que 
passarem a ser executados pela Fundação 
Estatal de Atenção Especializada em Saúde de 
Curitiba somente e exclusivamente poderão ser 
transferidos mediante Lei aprovada por 2/3 (dois 
terços) da Câmara Municipal e de iniciativa 
privativa do Prefeito Municipal. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 11  
 
Assinale a alternativa INCORRETA: 

 
(A) O Decreto n°. 7.508, de 28 de junho de 2011, 

regulamenta a Lei n°. 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, para dispor sobre a organização do 

Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento 
da saúde, a assistência à saúde e a articulação 
Interfederativa. 
 

(B) A Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais – RENAME compreende a seleção e 
a padronização de medicamentos indicados 
para atendimento de doenças ou de agravos no 
âmbito do SUS. 
 

(C) A RENAME e a relação específica 
complementar estadual, distrital ou municipal de 
medicamentos poderão conter produtos com ou 
sem registro na Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA. 
 

(D) O Estado, o Distrito Federal e o Município 
poderão adotar relações específicas e 
complementares de medicamentos, em 
consonância com a RENAME, respeitadas as 
responsabilidades dos entes pelo financiamento 
de medicamentos, de acordo com o pactuado 
nas Comissões Intergestores. 

 

Questão 12  
 
De acordo com o Código de Ética da Profissão 
Farmacêutica, assinale (V), para as alternativas 
Verdadeiras, ou (F), para as Falsas: 
 

(  ) Os farmacêuticos respondem pelos atos 
que praticarem ou pelos que autorizarem 
no exercício da profissão. 

 
(  ) O farmacêutico durante o tempo em que 

permanecer inscrito em um CRF, 
independentemente de estar ou não no 
exercício efetivo da profissão deve 
contribuir para a promoção da saúde 
individual e coletiva, principalmente no 
campo da prevenção, sobretudo, quando 
nessa área desempenhar cargo ou função 
pública. 

 
(  ) O farmacêutico deve comunicar ao CRF, 

por escrito, o afastamento de suas 
atividades profissionais das quais detém 
responsabilidade técnica quando não 
houver outro farmacêutico que, 
legalmente, o substitua. Esta 
comunicação deverá ocorrer no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias, após o 
afastamento, quando este ocorrer por 
motivo de doença, acidente pessoal, 
óbito familiar, ou outro, a ser avaliado 
pelo CRF. 

 
(  ) É proibido ao farmacêutico realizar ou 

participar de atos fraudulentos 
relacionados à profissão farmacêutica, 
em todas as suas áreas de abrangência. 

 
(  ) É facultativo ao farmacêutico exercer 

simultaneamente a medicina. 
 
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 
 

(A) V – V – V – V – V.                                                                          
(B) V – F – V – F – V. 
(C) F – V – V – F – F. 
(D) V – V – V – V – F. 
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Questão 13  
 
Marque S (SIM) ou N (NÃO) para as seguintes 
afirmações condizentes ao Artigo 28, do Decreto nº. 
7.508, de 28 de junho de 2011 – ―  acesso universal e 
igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, 
cumulativamente‖: 
 

(  ) Estar o usuário assistido por ações e 
serviços de saúde do SUS. 

 
(  ) Ter o medicamento sido prescrito por 

profissional de saúde, no exercício 
regular de suas funções no SUS. 

 
(  ) Estar a prescrição em conformidade com 

a RENAME e os Protocolos Clínicos e 
Diretrizes Terapêuticas ou com a relação 
específica complementar estadual, 
distrital ou municipal de medicamentos. 

 
(  ) Ter a dispensação ocorrida em unidades 

indicadas pela direção do SUS. 
 
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

 
(A) S – N – N – S.        
(B) S – S – S – S. 
(C) N – N – S – S. 
(D) S – S – N – N.                   

     

Questão 14  
 
A RENAME é composta por: 
 
 

I. Relação Nacional de Medicamentos do 
Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica. 
 

II. Relação Nacional de Medicamentos do 
Componente Estratégico da Assistência 
Farmacêutica. 
 

III. Relação Nacional de Medicamentos do 
Componente Especializado da 
Assistência Farmacêutica. 
 

IV. Relação Nacional de Insumos 
Farmacêuticos. 
 

V. Relação Nacional de Medicamentos de 
Uso Hospitalar. 

 
Está(ão) CORRETA(S): 

 
(A) I e II. 
(B) I, II, III. 
(C) Todas. 
(D) Apenas I. 

 

Questão 15  
 
Segundo as definições estabelecidas na resolução 
357/01, que trata das Boas Práticas em Farmácia, 
relacione as colunas: 
 

1. Medicamento de controle especial.  
2. Procedimento Operacional Padrão (POP). 
3. Dispensação. 
4. Ato farmacêutico.  
5. Assistência farmacêutica. 
6. Assistência técnica. 

7. Atenção farmacêutica.  
 
 

(  ) Descrição escrita pormenorizada de 
técnicas e operações a serem utilizadas 
na farmácia e drogaria, visando proteger, 
garantir a preservação da qualidade dos 
produtos, a uniformidade dos serviços e 
a segurança dos profissionais. 

 
(  ) Medicamentos entorpecentes ou 

psicotrópicos e outros relacionados pela 
ANVISA, capazes de causar dependência 
física ou psíquicas. 

 
(  ) Ato privativo do farmacêutico por seus 

conhecimentos adquiridos durante sua 
formação acadêmica como perito do 
medicamento. 

 
(  ) Ato do farmacêutico de orientação e 

fornecimento ao usuário de 
medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos, a título remunerado ou não. 

 
(  ) É o compêndio das atitudes, dos 

comportamentos, dos compromissos, 
das inquietudes, dos valores éticos, das 
funções, dos conhecimentos, das 
responsabilidades e das habilidades do 
farmacêutico na prestação da 
farmacoterapia, com o objetivo de 
alcançar resultados terapêuticos 
definidos na saúde e na qualidade de vida 
do paciente. 

 
(  ) É o conjunto de atividades profissionais 

que requer obrigatoriamente a presença 
física do farmacêutico nos serviços 
inerentes ao âmbito da profissão 
farmacêutica. 

 
(  ) É o conjunto de ações e serviços que 

visam assegurar a assistência integral, a 
promoção, a proteção e a recuperação da 
saúde nos estabelecimentos públicos ou 
privados, desempenhado pelo 
farmacêutico ou sob sua supervisão. 

 
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

 
(A) 2 – 4 – 3 – 7 – 6 – 5 – 1. 
(B) 2 – 3 – 4 – 6 – 5 – 7 – 1. 
(C) 2 – 4 – 3 – 5 – 7 – 6 - 1. 
(D) 2 – 3 – 4 – 7 – 6 – 5 - 1. 

 

Questão 16  
 
Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) para as seguintes 
afirmações: 
 

(  ) Pode-se dizer que o uso racional de 
medicamentos é quando utilizamos o 
medicamento correto e de origem 
conhecida, com a orientação médica e 
farmacêutica, nos horários e nas 
quantidades especificadas na bula; 
proporcionando o máximo benefício com 
a minimização dos possíveis efeitos 
prejudiciais do medicamento. 

 
(  ) A  farmacovigilância é o 

acompanhamento da ação dos 
medicamentos que já estão no mercado, 
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por meio de identificação, avaliação e 
prevenção de efeitos adversos ou 
qualquer problema possível relacionado; 
as ações são realizadas de forma 
compartilhada entre as vigilâncias 
sanitárias estaduais, municipais e a 
ANVISA, por meio do sistema de 
notificação de problemas relacionados a 
medicamentos. 

 
(  ) Infecções causadas por vírus como gripe, 

caxumba, sarampo, rubéola podem ser 
curadas com antibióticos. 

 
(  ) Os Centros de Informação sobre 

Medicamentos (CIM) fornecem 
informações imparciais, atualizadas e 
oportunas, fundamentadas nas melhores 
evidências científicas aos profissionais 
da saúde, com vistas a promover práticas 
terapêuticas seguras, com vistas a 
promover práticas terapêuticas seguras, 
eficazes e de melhor custo benefício à 
sociedade; os CIM estão localizados nos 
estados de São Paulo, Rio de Janeiro e 
Rio Grande  do Sul; é com grande pesar 
que constatamos  que  no estado do 
Paraná não há CIM. 

 
(  ) As formas farmacêuticas podem ser 

classificadas em : sólidas, semissólidas, 
líquidas, gasosas e especiais. 
Denominam-se formas farmacêuticas 
especiais aquelas que ou não podem 
facilmente inserir-se num determinado 
grupo, ou que tem inserção em mais de 
um grupo, como, por exemplo, aerossóis, 
sprays, adesivos transdérmicos, 
implante. 

 
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

 
(A) V – F – F – F – V. 
(B) F – F – F – F – F. 
(C) V – V – F – F – V. 
(D) V – V – V – V – V. 

 

Questão 17  
 
A Farmácia Magistral (também designada Farmácia de 
Manipulação) é uma das mais de setenta áreas de 
atuação do farmacêutico, na qual atua o Farmacêutico 
Magistral. Assinale a alternativa que NÃO justifica o 
imprescindível posicionamento do medicamento 
manipulado: 

 
(A) Doses diferenciadas dos medicamentos. 

 
(B) Grupos Especiais de pacientes, por exemplo, 

pacientes sob tratamento da dor terminal, 
pacientes tratados por dermatologistas, 
pacientes hipersensíveis ou alérgicos. 
 

(C) Alto custo financeiro por ser um medicamento 
“personali ado”. 
 

(D) Medicamentos órfãos: quando os médicos 
prescrevem medicamentos que não estão no 
mercado, eles podem ser manipulados. 

 
 
 
 
 

Questão 18  
 
São objetivos do Programa Saúde da Família (PSF), 
EXCETO: 

 
(A) Humanizar as práticas de saúde a partir do 

estabelecimento de um vínculo entre 
profissionais de saúde e população. 
Proporcionar o estabelecimento de parcerias por 
meio do desenvolvimento de ações 
Intersetoriais. 
 

(B) Assistir e atender exclusivamente ao grupo 
mulher e criança, tendo em vista que se propõe 
a trabalhar com o princípio da vigilância à 
saúde. 
 

(C) Fazer com que a saúde seja reconhecida como 
um direito de cidadania e, portanto, expressão 
de qualidade de vida. Estimular a organização 
da comunidade para o efetivo exercício do 
controle social. 
 

(D) Eleger a família e o seu espaço social como 
núcleo básico de abordagem no atendimento à 
saúde. 

 

Questão 19  
 
A RDC número 306, de 07 de dezembro de 2004, dispõe 
sobre o Regulamento Técnico para o Gerenciamento 
de resíduos de serviços de saúde. Os RSS são 
enquadrados nos seguintes grupos e subgrupos: 
 

(A) Grupo A (A1, A2, A3), Grupo B (B1, B2, B3), 
Grupo C. 
 

(B) Grupo A (A1, A2, A3, A4, A5,), Grupo B, Grupo 
C, Grupo D e Grupo E. 
 

(C) Grupo A, Grupo B, Grupo D (D1, D2, D3). 
 

(D) Grupo A (A1, A2, A3), Grupo B (B1, B2) e Grupo 
C (C1, C2). 

 

Questão 20  
 
No ano de 1998, foi publicado a Política Nacional de 
Medicamentos (PNM), por meio da Portaria GM/MS n°. 
3916, tendo como finalidades principais: 

 
(A) Garantir a necessária segurança, a eficácia e a 

qualidade dos medicamentos, promover o uso 
racional dos medicamentos e permitir o acesso 
da população àqueles medicamentos 
considerados essenciais. 
 

(B) Tabelar o preço dos medicamentos, criar o 
medicamento genérico. 
 

(C) Instituir a Central de Medicamentos (CEME), a 
fim de fornecer medicamentos à população sem 
condições econômicas para adquiri-los. 
 

(D) Normatizar a importação de insumos 
farmacêuticos e definir regras para embalagens 
e bulas de medicamentos. 

 

Questão 21  
 
A organização da Assistência Farmacêutica, 
fundamentada no enfoque sistêmico, caracteriza-se 
por ações articuladas e sincronizadas entre as 
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diversas partes que compõem o sistema, que 
influenciam e são influenciadas umas pelas outras 
(MARIN et al., 2003). As atividades do ciclo da 
Assistência Farmacêutica ocorrem numa sequência 
ordenada, que são, respectivamente: 

 
(A) Programação, seleção, aquisição, distribuição, 

armazenamento e dispensação de 
medicamentos. 
 

(B) Seleção, aquisição, estocagem, distribuição e 
dispensação de medicamentos. 
 

(C) Produção, programação, seleção, aquisição, 
distribuição e implantação da atenção 
farmacêutica. 
 

(D) Seleção, programação, aquisição, 
armazenamento, distribuição e dispensação de 
medicamentos, além do acompanhamento, da 
avaliação e da supervisão das ações. 

 

Questão 22  
 
No âmbito da Assistência Farmacêutica no SUS, qual a 
definição para Medicamentos Estratégicos? 

 
(A) São medicamentos essenciais, vendidos a 

preços mais baixos que os praticados no 
mercado; fazem parte do Programa Farmácia 
Popular do Brasil. 
 

(B) São medicamentos dinamizados, os quais são 
preparados a partir de fármacos que são 
submetidos a triturações sucessivas ou diluições 
seguidas de sucussão. 
 

(C) São medicamentos utilizados em doenças que 
configuram problemas de saúde pública, que 
atingem ou põe em risco a coletividade e cuja 
estratégia de controle concentra-se no 
tratamento de seus portadores, um exemplo são 
os medicamentos antirretrovirais do Programa 
DST/AIDS. 
 

(D) São medicamentos “novos”, com princípios 
ativos sintéticos e semissintéticos, os quais são 
avaliados pelo GEPEC. 

 

Questão 23  
 
Analise as assertivas, a seguir: 
 

I. A vigilância epidemiológica constitui-se 
importante instrumento para o 
planejamento, a organização e a 
operacionalização dos serviços de saúde, 
bem como a normatização das atividades 
correlatas. 
 

II. São funções da vigilância 
epidemiológica: coleta de dados; 
processamento de dados coletados; 
análise e interpretação dos dados 
processados; recomendação das 
medidas de controles apropriados; 
promoção das ações de controle 
indicadas; avaliação da eficácia e 
efetividade das medidas adotadas; 
divulgação de informações pertinentes. 
 

III. A Epidemiologia é a ciência que estuda 
os padrões da ocorrência de doenças em 
populações humanas e os fatores 

determinantes destes padrões 
(LILIENFELD, 1980). 
 

IV. A Epidemiologia restringe-se unicamente 
ao estudo de epidemias de doenças 
transmissíveis. 

 
Está(ão) CORRETA(S): 

 
(A) I, II e IV. 
(B) I, III e IV. 
(C) Todas. 
(D) I, II e III. 

 

Questão 24  
 
Preencha as lacunas e assinale a alternativa 
CORRETA: _____________________ são 
medicamentos de consistência sólida obtidos por 
______________________ de uma ou várias 
substâncias medicamentosas; podem ser 
_________________que são obrigatoriamente 
colocados sob a língua; podem ser também 
________________________, os quais possuem um 
revestimento que controla a liberação da substância 
química, um exemplo é o chamado ― ros‖ – Adalat® 
Oros.  

 

(A) Comprimidos – compressão – sublinguais – 
comprimidos de liberação lenta/acelerada. 
 

(B) Comprimidos – condensação – sublinguais – 
cápsulas. 
 

(C) Drágeas – moldagem – sublinguais – glóbulos. 
 

(D) Granulados – manuseio – sublinguais – 
pastilhas. 

 

Questão 25  
 
Vanuza, uma paciente diabética necessita receber 30 
unidades de insulina. Márcio, o farmacêutico, tem em 
mãos uma injeção de insulina que contém 100 
unidades de insulina em cada mililitro. Quantos 
mililitros ele deve injetar na paciente? 

 
(A) 0,03mL 
(B) 0,003mL 
(C) 0,3mL 
(D) 3,0mL 

 

Questão 26  
 
A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 
(RENAME), adotada pelo Brasil desde 1964, é um 
instrumento oficial que norteia a definição das 
políticas públicas para o acesso aos medicamentos no 
âmbito do Sistema de Saúde Brasileiro. O 
DAF/SCTIE/MS tem garantido a revisão periódica da 
RENAME. Assinale a alternativa que indica a mais 
recente revisão e publicação: 

 
(A) 2013 – 8° edição.  
(B) 2010 – 7° edição. 
(C) 2014 – 10° edição. 
(D) 2011 – 9° edição. 

 

Questão 27  
 
O Decreto n°. 7.508, de 28 de junho de 2011 – SUS, 
regulamenta a Lei n°. 8.080/90, de 19 de setembro de 
1990, para dispor sobre a organização do Sistema 
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Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa. De 
acordo com este decreto, são requisitos mínimos para 
a instituição de uma Região de Saúde, ações e 
serviços de: 

 
(A) Atenção primária, atenção psicossocial e 

vigilância em saúde. 
 

(B) Atenção primária; urgência e emergência; 
atenção psicossocial; atenção ambulatorial 
especializada e hospitalar e vigilância em 
saúde. 
 

(C) Urgência; emergência; internamento. 
 

(D) Emergência; especialidades; internamento e 
vigilância em saúde. 

 

Questão 28  
 
De acordo com a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
a licitação pública rege-se pelos seguintes princípios, 
EXCETO: 

 
(A) Princípio da legalidade. 
(B) Princípio da insignificância. 
(C) Princípio da impessoalidade. 
(D) Princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório. 
 

Questão 29  
 
É considerada uma modalidade de licitação em 
conformidade com a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 
1993: 

 
(A) Melhor técnica. 
(B) Técnica e preço. 

(C) Concurso. 
(D) Menor preço. 

 

Questão 30  

 
São objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), nos 
termos da Lei nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
EXCETO: 

 
(A) A assistência às pessoas por intermédio de 

ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde, com a realização integrada das ações 
assistenciais e das atividades preventivas. 
 

(B) A identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde. 
 

(C) A formulação de política de saúde destinada a 
promover, nos campos econômico e social, a 
observância do disposto no § 1° do art. 2° da Lei 
nº. 8.080/90. 
 

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

 

 

 

 

 
 

Destaque Aqui 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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