
 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA 
ESTADO DO PARANÁ 

 

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2015 
• PROVA OBJETIVA - 08 / 11 / 2015 • 

___________________________________________ 
CARGO: 

FARMACÊUTICO 
__________________________________________________________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim 
distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de 
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos Específicos. 

02) A duração da prova será de 03 (três) horas, incluindo o preenchimento da 
folha de respostas. 

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, 
permitidas perguntas aos fiscais. 

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, 
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova. 

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 
decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta 
    azul-escuro, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em 

cada questão. 
d) não a amasse nem dobre. 

 
ATENÇÃO: 
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta. 
• Preencha assim:  
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LÍNGUA 

PORTUGUESA 
 

Texto base para as questões 01 a 03. 

Tempos de crise 

A previsão do mercado é que o preço 

do metro quadrado dos imóveis no 

Brasil sofra, em 2016, uma queda de 

4,8%, de forma que o preço dos 

imóveis retorne ao praticado no final 

de 2011. Essa expectativa considera 

os percentuais de queda dos preços e 

de alta da inflação, que somados 

resultariam em uma queda real em 

torno de 10%. 

O fato é que o mercado está em crise: 

há restrições no crédito imobiliário, a 

oferta de imóveis continua alta, o 

salário está em queda, além do 

aumento da taxa de desemprego, e os 

juros em alta. E, evidentemente, não 

poderia faltar o oportunismo dos que 

agravam a situação, por exemplo, 

exorbitando na cobrança de taxas. É a 

combinação da crise. 

Nesse cenário, vender ou comprar 

imóveis está cada vez mais difícil. Na 

compra de imóveis usados nas 

principais financeiras, por exemplo, 

apenas 50% do valor pode ser 

financiado. As financeiras, além de 

sofrerem uma redução drástica do 

volume de depósitos em poupança, 

principais recursos usados nos 

financiamentos, ainda se depararam 

com uma quantidade de saques da 

poupança superior aos depósitos em 

bilhões de reais. As pessoas 

precisaram do recurso para enfrentar 

a crise ou, precavidas, sacaram para 

investir em algo mais seguro. 

O otimismo nos faz crer que as coisas 

devem melhorar, mas o que as vistas 

podem alcançar nos limites do 

horizonte não permite a definição de 

prazos. Até pelo contrário, ainda se 

prevê muita tempestade antes da 

calmaria.  
Texto elaborado para esta prova. 

Questão 01) Julgue as afirmações a 

seguir. 

I. No trecho: “As pessoas 

precisaram do recurso para 

enfrentar a crise” há duas 

orações. 

II. Em “há restrições no crédito 

imobiliário”, se substituirmos o 

verbo haver pelo existir, este 

deverá ser flexionado na 3ª 

pessoa do plural. 

III. “[...] ainda se prevê muita 

tempestade antes da calmaria.” A 

forma plural da palavra em 

negrito é preveem.   

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas I e II estão corretas. 

B) I, II e III estão corretas. 

C) Apenas I e III estão corretas. 

D) Apenas a II está correta. 

E) Apenas II e III estão corretas. 

Questão 02) Marque a alternativa em 

que todas as palavras são escritas com 

x, como ocorre na palavra expectativa. 

A) E_pirrar, e_periência, se_to. 

B) E_tremo, e_ploração, e_pontâneo. 

C) E_tensão, e_tração, e_piralado. 

D) Ê_tase, e_tinto, e_planação.  

E) Tê_til, e_pasmo, e_ponsal. 
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Questão 03) Considere o seguinte 

trecho: “[...] ainda se depararam 

com uma quantidade de saques da 

poupança superior aos depósitos em 

bilhões de reais”.  

Marque a alternativa INCORRETA. 

A) Nesse trecho, ocorre o uso de 

próclise, justificado pelo advérbio 

ainda. 

B) A palavra depósitos é acentuada 

por ser proparoxítona. 

C) Todas as palavras em negrito no 

trecho são preposições. 

D) O termo da poupança é um 

complemento nominal. 

E) Nesse trecho, o nome superior 

não rege preposição. 

MATEMÁTICA 
 

Questão 04) Um determinado 

produto é vendido por R$350,00. Se 

em uma liquidação foi dado desconto 

de 20% no preço de venda e, em 

seguida, para queimar os estoques, 

foram dados mais 10% de desconto, 

quanto o produto passou a custar após 

os descontos? 

A) R$ 240,00 

B) R$ 245,00 

C) R$ 252,00 

D) R$ 260,00 

E) R$ 264,00 

Questão 05) Seja a função 

exponencial dada por f(x) = 2x -1. A 

respeito dessa função, podemos 

afirmar que 

A) D = R, Im = (-1, ∞), a função é 

crescente. 

B) D = (-1, ∞), Im =R, a função é 

crescente. 

C) D = R, Im = (-1, ∞), a função é 

decrescente. 

D) D = (-1, ∞), Im =R, a função é 

decrescente. 

E) D = R, Im = R, a função é 

crescente. 

CONHECIMENTOS 

GERAIS 
 

Questão 06) A Constituição Federal 

de 1988, também conhecida como 

Constituição Cidadã, ampliou de forma 

significativa os dispositivos de 

participação popular na vida política do 

país. Sobre o conceito de cidadania, é 

correto afirmar que 

I. expressa um conjunto de direitos 

que dá à pessoa a possibilidade de 

participar ativamente da vida e do 

governo de seu povo; 

II. expressa um conjunto de direitos 

de um povo organizado em 

sociedade, ficando os deveres a 

cargo do Estado;  

III. expressa a igualdade dos 

indivíduos perante a lei; 

IV. trata-se da expressão concreta do 

exercício da democracia. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas a II está correta. 

B) I, II e III estão corretas. 

C) II, III e IV estão corretas. 

D) I, II e IV estão corretas. 

E) I, III e IV estão corretas. 
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Questão 07) Com base nos conceitos 

relativos aos elementos mais 

importantes da ética profissional, 

relacione corretamente as colunas.  

1) Honestidade 

2) Sigilo  

3) Humildade  

4) Prudência  

5) Imparcialidade 

(  ) Dados confidenciais da 

empresa, dos colegas, dos 

superiores ou quaisquer outras 

informações relevantes não 

devem ser compartilhadas fora 

da empresa – às vezes nem 

mesmo dentro dela. 

(  ) Ter noção da hierarquia, 

cuidado com comentários, 

brincadeiras e atitudes que 

podem até mesmo ofender os 

demais. 

(  ) Falar sempre a verdade, não 

culpar colegas por erros seus e 

assumir falhas próprias são 

atitudes de valor para uma vida 

profissional ética e reta. 

(  ) 

 

 

 

 

 

 

Tratar a todos de maneira igual, 

independentemente do cargo 

que ocupam, uma vez que o 

foco deve ser sempre na 

atitude, no fato, no 

acontecimento, no resultado, e 

não na pessoa.  

(  ) 

 

Perguntar quando há dúvidas, 

no caso do empregado; ouvir os 

subordinados, no caso do líder. 

Ou, para ambos, reconhecer 

erros e aprender com eles. 

Marque a alternativa que apresenta a 

sequência correta das respostas. 

A) 2, 1, 3, 4 e 5. 

B) 2, 4, 1, 3 e 5. 

C) 5, 1, 4, 3 e 2. 

D) 2, 4, 1, 5 e 3. 

E) 5, 1, 4, 2 e 3. 

INFORMÁTICA 
 

Questão 08) Assinale a alternativa 

correta, a respeito dos sistemas 

operacionais Linux e Windows. 

A) O Linux pode ser executado em 

uma diversidade de arquiteturas 

de hardware menores que as 

suportadas pelo sistema 

operacional Windows 7. 

B) Em um computador com os 

sistemas Linux e Windows 

instalados em unidades de disco 

diferentes, não é possível acessar 

os arquivos salvos na unidade de 

disco na qual foi instalado o 

Windows, quando o sistema 

carregado for o Linux. 

C) Todos os aplicativos 

desenvolvidos para o sistema 

operacional Windows, assim como 

o sistema operacional Windows, 

são pagos. 

D) Arquivos criados em 

computadores com sistema 

operacional Windows não podem 

ser abertos em computadores 

com sistema operacional Linux. 

E) Apesar de o Linux ser um sistema 

operacional gratuito e de código 

aberto, é possível encontrar 

softwares comerciais e serviços de 

suporte pagos para computadores 

com Linux. 
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Questão 09) Considere as afirmações 

a seguir, em relação aos tipos de 

backup do Windows 7 ou superior. 

I. Geralmente, o backup normal é 

executado quando se cria um 

conjunto de backup pela primeira 

vez. Nos backups subsequentes é 

comum a utilização de outros 

tipos de backup, tais como o tipo 

incremental ou diferencial. 

II. Backup incremental: este tipo de 

backup copia somente os 

arquivos criados ou alterados 

desde o último backup normal ou 

desde o último backup 

incremental.  

III. Se você utilizar uma combinação 

de backups normais e 

incrementais para restaurar os 

seus dados, será preciso ter o 

último backup normal e todos os 

conjuntos de backups 

incrementais feitos após este 

backup normal e restaurá-los na 

sequência correta. 

IV. Os backups incrementais devem 

ser restaurados na sequência 

cronológica em que foram 

criados. Além disso, se um dos 

backups incrementais apresentar 

problemas, não será possível 

restaurar os dados até o ponto do 

último backup incremental. 

Marque a alternativa correta. 

A) I, II, III, IV estão corretas. 

B) Apenas I, II e IV estão corretas. 

C) Apenas I e II estão corretas. 

D) Apenas I e III estão corretas. 

E) Apenas II, III e IV estão corretas. 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

 

Questão 10) A Lei Orgânica da Saúde 

nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços 

correspondentes. Segundo a Lei, as 

ações e serviços públicos de saúde e 

os serviços privados contratados ou 

conveniados que integram o Sistema 

Único de Saúde (SUS) devem 

obedecer a certos princípios. Com 

relação aos princípios do SUS, julgue 

as proposições a seguir. 

I. Utilização da epidemiologia para o 

estabelecimento de prioridades, a 

alocação de recursos e a orientação 

programática. 

II. Centralização político-

administrativa, com direção única 

em cada esfera de governo. 

III. A regionalização dos serviços de 

saúde, como um modelo político-

administrativo centralizador, 

coordenado diretamente pelo 

governo federal. 

IV. O princípio da municipalização 

como garantia da igualdade da 

assistência à saúde, sem 

preconceitos ou privilégios de 

qualquer espécie. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas a I está correta. 

B) Apenas I, II, IV estão corretas. 

C) Apenas III e IV estão corretas. 

D) Apenas I e III estão corretas. 

E) I, II, III e IV estão corretas 
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Questão 11) A Lei nº 5.991, de 

dezembro de 1973, dispõe sobre o 

controle sanitário do comércio de 

drogas, medicamentos, insumos 

farmacêuticos e correlatos, e dá outras 

providências. Sobre esse assunto, 

julgue as proposições a seguir. 

I. Droga: produto farmacêutico, 

tecnicamente obtido ou elaborado, 

com finalidade profilática, curativa, 

paliativa ou para fins de 

diagnóstico. 

II. Insumo farmacêutico: droga ou 

matéria-prima aditiva ou 

complementar sintética, destinada 

a emprego em medicamentos. 

III. Medicamento: substância ou 

matéria-prima que tenha a 

finalidade medicamentosa ou 

sanitária. 

IV. Farmácia: estabelecimento de 

manipulação de fórmulas 

magistrais e oficinais, de comércio 

de drogas, medicamentos, 

insumos farmacêuticos e 

correlatos, compreendendo o de 

dispensação e o de atendimento 

privativo de unidade hospitalar ou 

de qualquer outra equivalente de 

assistência médica. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas a I está correta. 

B) Apenas I, II, IV estão corretas. 

C) Apenas III e IV estão corretas. 

D) Apenas a IV está correta. 

E) I, II, III e IV estão corretas 

Questão 12) As ações de promoção, 

proteção e reabilitação da saúde não 

podem ser fracionadas. Sendo assim, 

os serviços de saúde devem 

reconhecer na prática que, se cada 

pessoa é um todo indivisível e 

integrante de uma comunidade, as 

ações de promoção, proteção e 

reabilitação da saúde também não 

podem ser compartimentalizadas, 

assim como as unidades prestadoras 

de serviço, com seus diversos graus de 

complexidade. Assinale a alternativa a 

que se refere esse princípio do Sistema 

Único de Saúde. 

A) Universalidade 

B) Integralidade 

C) Equidade 

D) Regionalização e hierarquização 

E) Estruturação 

Questão 13) Emulsões são sistemas 

heterogêneos, constituídos pela 

dispersão de duas fases imiscíveis, 

uma de natureza hidrofílica e outra de 

natureza lipofílica, estabilizadas por 

agente emulsionante adequado. 

Marque a alternativa que apresenta os 

principais fenômenos de instabilidade 

que podem ocorrer nas emulsões. 

A) Inversão de fases, cremagem, 

desidratação, coalescência. 

B) Cristalização, inversão de fases, 

desidratação, coalescência. 

C) Defloculação, cristalização, 

cremagem, coalescência. 

D) Coalescência, inversão de fases, 

defloculação, coalescência. 

E) Floculação, inversão de fases, 

cremagem, coalescência. 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 14) De acordo com o 

Ministério da Saúde, a Comissão de 

Farmácia e Terapêutica (CFT) pode ser 

definida como a instância colegiada, de 

caráter consultivo e deliberativo, que 

tem por finalidade assessorar o 

administrador e a equipe de saúde em 

assuntos referentes a medicamentos. 

Na implantação de um processo de 

seleção é recomendável seguir alguns 

critérios. Assinale a alternativa 

INCORRETA. 

A) Selecionar medicamentos com 

níveis elevados de evidência sobre 

segurança e eficácia clínica.  

B) Escolher, sempre que possível, 

dentre medicamentos de mesma 

ação farmacológica, de um 

representante de cada categoria 

química ou com característica 

farmacocinética diferente, ou que 

possua características 

farmacológicas que representem 

vantagem no uso terapêutico. 

C) Padronizar medicamentos pelo 

nome comercial. 

D) Realizar a seleção de 

antimicrobianos em conjunto com a 

Comissão/Serviço de Controle de 

Infecção Hospitalar. 

E) Priorizar formas farmacêuticas que 

proporcionem maior possibilidade 

de fracionamento e adequação à 

faixa etária. 

Questão 15) O farmacêutico é um 

profissional da saúde, cumprindo-lhe 

executar todas as atividades inerentes 

ao âmbito profissional farmacêutico, 

de modo a contribuir para a 

salvaguarda da saúde e, ainda, todas 

as ações de educação dirigidas à 

coletividade na promoção da saúde. 

De acordo com o Código de Ética da 

profissão farmacêutica (Resolução nº 

596, de 21 de fevereiro de 2014), 

julgue as proposições a seguir. 

I. O farmacêutico deve exercer a 

profissão com honra e dignidade, 

devendo dispor de condições de 

trabalho e receber justa 

remuneração por seu desempenho. 

II. A profissão farmacêutica, em 

qualquer circunstância, deve ser 

exercida sobrepondo-se à 

promoção, prevenção e 

recuperação da saúde e com fins 

meramente comerciais. 

III. O farmacêutico deve cumprir as 

disposições legais e 

regulamentares que regem a 

prática profissional no país, sob 

pena de aplicação de sanções 

disciplinares e éticas. 

IV. O farmacêutico deve zelar pelo 

desempenho ético, mantendo o 

prestígio e o elevado conceito de 

sua profissão. 

Marque a alternativa correta. 

A) I, II, III e IV estão corretas. 

B) Apenas III e IV estão corretas. 

C) Apenas a II está incorreta. 

D) Apenas II e III estão corretas. 

E) Apenas I e IV estão corretas. 

Questão 16) Assinale a opção que 

apresenta uma bactéria gram-

negativa envolvida com doenças 

transmitidas por alimentos.  

A) Clostridium botulinum.  

B) Staphylococcus aureus.  

C) Listeria monocytogenes. 

D) Bacillus cereus.  

E) Escherichia coli. 
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Questão 17) Relacione corretamente 

cada fármaco com a respectiva classe 

farmacológica. 

FÁRMACO 

I.  Glicazida 

II.  Atorvastatina 

III.  Hidralazina 

IV.  Amilorida 

V.  Nortriptilina 

CLASSE FARMACOLÓGICA 

(  ) Anti-hipertensivo / 

vasodilatador 

(  ) Hipocolesterolêmico 

(  ) Hipoglicemiante 

(  ) Antidepressivo 

(  ) Diurético 

Marque a alternativa que apresenta a 

sequência correta das respostas. 

A) V, III, I, IV, II. 

B) III, I, II, IV, V. 

C) III, II, I, V, IV. 

D) III, V, II, I, IV. 

E) V, II, I, III, IV. 

 

Questão 18) Sobre o tema direitos do 

farmacêutico, analise as afirmações a 

seguir. 

I. Interagir com o profissional 

prescritor, quando necessário, para 

garantir a segurança e a eficácia da 

terapêutica, observado o uso 

racional de medicamentos. 

II. Recusar-se a exercer a profissão 

em instituição pública ou privada 

sem condições dignas de trabalho 

ou que possam prejudicar o 

usuário, com direito a 

representação às autoridades 

sanitárias e profissionais. 

III. Decidir, justificadamente, sobre o 

aviamento ou não de qualquer 

prescrição, bem como fornecer as 

informações solicitadas pelo 

usuário. 

IV. Não ser limitado, por disposição 

estatutária ou regimental de 

estabelecimento farmacêutico, 

tampouco de instituição pública ou 

privada, na escolha dos meios 

cientificamente reconhecidos a 

serem utilizados no exercício da sua 

profissão. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas I e III estão corretas. 

B) Apenas a IV está correta. 

C) Apenas II e IV estão corretas. 

D) Apenas I e IV estão corretas. 

E) I, II, III e IV estão corretas. 

Questão 19) A influenza é uma 

infecção respiratória aguda, altamente 

contagiosa, causada pelo 

influenzavírus (A, B e C), transmitida 

por via respiratória, contato direto ou 

com material bucal recentemente 

contaminado por secreções 

buconasofaríngeas. Os vírus da gripe 

destroem o epitélio ciliado e glândulas 

da mucosa, interferindo na atividade 

dos linfócitos T e dos macrófagos, 

causa da diminuição da resistência a 

infecções secundárias. Assinale o 

medicamento altamente difundido e 

utilizado no ano de 2009, para o 

tratamento da influenza A (H1N1). 

A) Etionamida 

B) Indinavir 

C) Oseltamivir 

D) Aciclovir 

E) Lamivudina 
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Questão 20) O pantoprazol é um 

fármaco utilizado para o tratamento de 

doenças gastrintestinais. Assinale a 

alternativa correta sobre o mecanismo 

de ação desse fármaco. 

A) Antagonista dos receptores H2. 

B) Agonista dos receptores H2. 

C) Inibição da bomba de próton. 

D) Antagonista dos receptores 

muscarínicos. 

E) Agonista dos receptores H1. 

 

Questão 21) De acordo com a 

Portaria n.º 344, de 12 de maio de 

1998, são medicamentos 

pertencentes, respectivamente, às 

listas A, B, C: 

A) morfina, amitriptilina, testosterona. 

B) clonazepam, citalpram, fenitoina. 

C) venlafaxina, nitrazepam, 

escitalopram. 

D) petidina, lorazepam, fenobarbital. 

E) metadona, nortriptilina, 

clorpromazina. 

Questão 22) As drogas precisam se 

ligar aos receptores para produzir seus 

efeitos. As moléculas das drogas 

formam ligações químicas com os 

receptores, e a força dessas ligações é 

determinada pela afinidade do 

receptor pela droga. Sendo assim, 

assinale a alternativa correta. 

A) Quanto maior for a afinidade de 

uma droga por seus receptores, 

mais potente será a droga. 

B) Quanto menor for a afinidade de 

uma droga por seus receptores, 

mais potente será a droga. 

C) Quanto maior for a afinidade de 

uma droga por seus receptores, 

menos potente será a droga. 

D) Quanto menor for a afinidade de 

uma droga por seus receptores, 

mais potente será a distribuição da 

droga. 

E) A potência de uma droga independe 

da afinidade da mesma por seus 

receptores. 

Questão 23) Uma vez que o 

complexo droga-receptor tenha sido 

formado, uma série de eventos 

bioquímicos ou elétricos é ativada. Os 

eventos iniciais servem para amplificar 

e transmitir a mensagem original para 

as partes funcionais das células-alvo. 

Isso é conhecido como: 

A) osmose. 

B) transdução de sinal. 

C) transporte passivo. 

D) ligação covalente. 

E) mecanismo de feedback negativo. 

Questão 24) A enzima que catalisa a 

reação abaixo é chamada de ____ e 

controla tanto a reação direta, de uma 

lado da equação, quanto a reação 

reversa, do outro. 

H+ + HCO-
3 ↔ H2CO3↔ H20 + CO2   

(Sistema tampão ácido 

carbônico/bicarbonato) 

Assinale a alternativa que preenche 

corretamente a lacuna. 

A) pepsina 

B) tirosina quinase 

C) oxidase carbônica 

D) xantina oxidase 

E) anidrase carbônica 
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Questão 25) Os objetivos de uma 

farmácia hospitalar devem ser 

definidos visando a alcançar eficiência 

e eficácia na assistência ao paciente e 

integração nas demais atividades 

desenvolvidas no ambiente hospitalar. 

Sobre os objetivos básicos de uma 

farmácia hospitalar, julgue as 

proposições a seguir. 

I. Desenvolver, em conjunto com a 

Comissão de Farmácia e 

Terapêutica ou similar, a seleção 

de medicamentos necessários ao 

perfil assistencial do hospital. 

II. Estabelecer um sistema eficaz, 

eficiente e seguro de distribuição 

de medicamentos. 

III. Fornecer subsídios para avaliação 

de custos com a assistência 

farmacêutica e para elaboração de 

orçamentos. 

IV. Implantar um sistema apropriado 

de gestão de estoques. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas I e III estão corretas. 

B) Apenas I, II e III estão corretas. 

C) Apenas II e IV estão corretas. 

D) Apenas I e IV estão corretas. 

E) I, II, III e IV estão corretas. 

Questão 26) A NOB/SUS 96 - 

publicada no DOU de 6/11/96, por 

meio da portaria n.º 2.203 e alterada 

pela portaria 1.882 de 18/12/97, foi 

resultado de amplo e participativo 

processo de discussão e tem como 

características: 

I. O foco central da NOB é a 

redefinição do modelo de gestão, o 

que representa um importante 

marco no processo de consolidação 

do SUS e, por conseguinte, no 

efetivo cumprimento dos princípios 

e diretrizes que o orientam. 

II. Esse marco se expressa, em 

especial, na finalidade da Norma: 

"promover e consolidar o pleno 

exercício, por parte do poder 

público municipal e do Distrito 

Federal, da função de gestor da 

atenção à saúde de seus 

munícipes...". 

III. O gestor municipal irá, por 

conseguinte, prover aos seus 

munícipes a atenção à saúde por 

eles requerida, com a devida 

cooperação técnica e financeira da 

União e dos estados, 

caracterizando um processo de 

transformação profunda, no qual 

se desloca o poder – gestão, 

atribuições e decisões – para o 

nível mais local do Sistema. 

IV. Na NOB 96 está definido que os 

gestores Federal e Estadual são os 

promotores da harmonização, 

modernização e integração do 

SUS, nas dimensões nacional e 

estadual, respectivamente. Essa 

tarefa acontece, especialmente, na 

Comissão Intergestores Bipartite – 

CIB –, no âmbito estadual, e na 

Comissão Intergestores Tripartite - 

CIT - no âmbito nacional. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas a I está correta. 

B) Apenas I e II estão corretas. 

C) Apenas I e III estão corretas. 

D) I, II, III e IV estão corretas. 

E) Apenas a IV está correta. 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 27) São desvantagens do 

Sistema de Distribuição 

Individualizado: 

A) redução de estoques nas unidades 

assistenciais. 

B) necessidade por parte da 

enfermagem de cálculos e preparo 

de doses. 

C) falta de revisão da prescrição pelo 

farmacêutico. 

D) alto custo institucional. 

E) uso inadequado de medicamentos 

nas unidades assistenciais. 

Questão 28) Amoxicilina é um 

antibiótico de espectro moderado 

utilizado no tratamento de infeções 

bacterianas causadas por 

microrganismos susceptíveis. É 

melhor absorvida por via oral do que a 

ampicilina e atua por inibição da 

parede bacteriana. Em alguns casos, 

aplica-se a amoxicilina em associação 

com o ácido clavulânico. Assinale a 

alternativa que indica a enzima que o 

ácido clavulânico inibe. 

A) α-amilase 

B) α-lactamase 

C) β-amilase 

D) β-lactamase 

E) pepsina 

Questão 29) Em relação ao papel do 

gestor estadual, disposto na Norma 

Operacional Básica (NOB) do SUS, 

06/11/1996, seguem algumas 

afirmativas: 

I. Não deve exercer a gestão do SUS, 

somente tem a obrigação de dar 

suporte às ações de urgência e 

emergência no âmbito estadual. 

II. Deve promover as condições e 

incentivar o poder municipal para 

que assuma a gestão da atenção à 

saúde de seus munícipes, sempre 

na perspectiva da atenção integral. 

III. Deve assumir, em caráter 

transitório, a gestão da atenção à 

saúde daquelas populações 

pertencentes a municípios que 

ainda não tomaram para si esta 

responsabilidade. 

IV. Deve ser o promotor da 

harmonização, da integração e da 

modernização dos sistemas 

municipais, compondo, assim, o 

SUS estadual. 

Marque a alternativa correta. 

A) Apenas a I está correta. 

B) Somente I e II estão corretas. 

C) Somente I, II e III estão corretas. 

D) Somente II, III e IV estão corretas. 

E) I, II, III e IV estão corretas. 

Questão 30) O diurético é uma droga 

usada para aumentar o volume de 

urina que atinge os dutos coletores, a 

pelve renal e a bexiga urinária. O 

mecanismo principal que fundamenta 

sua ação no néfron é baseado no 

impedimento da reabsorção do sódio 

em vários locais dos túbulos. É 

exemplo de diurético de alça: 

A) furosemida. 

B) hidroclorotiazida. 

C) amilorida. 

D) espironolactona. 

E) clortalidona. 




