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QUESTÃO 01 

Leia as afirmações e assinale a alternativa correta de 

acordo com a Constituição Federal de 1988. 

I – Os gestores locais do sistema único de saúde 

poderão admitir agentes comunitários de saúde e 

agentes de combate às endemias por meio de 

processo seletivo público. 

II -A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

III – É permitida a destinação de recursos públicos para 

auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins 

lucrativos. 

a) Somente a alternativa I está correta. 

b) Somente a alternativa III está correta. 

c) As alternativas I e II estão corretas. 

d) As alternativas II e III estão corretas. 
 

QUESTÃO 02 

Leia as afirmações e assinale a alternativa correta de 

acordo com as competências do sistema único de 

saúde. 

I- Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o 

controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e 

águas para consumo humano. 

II- Colaborar na proteção do meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho. 

III- Executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica. 

IV-  As ações de saúde do trabalhador não se aplicam 

ao sistema único de saúde. 

a) Somente a alternativa I está correta. 

b) As alternativas I e IV estão corretas. 

c) As alternativas I, II e III estão corretas. 

d) As alternativas II, III e IV estão corretas. 
 

QUESTÃO 03 

Assinale a alternativa incorreta com relação ao sistema 

único de saúde. 

a) O sistema único de saúde é constituído pelo 

conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por 

órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 

municipais, da Administração direta e indireta e das 

fundações mantidas pelo Poder Público. 

b) Não é compreendida a participação da iniciativa 

privada no sistema único de saúde. 

c) O sistema único de saúde tem como uma de suas 

atribuições a participação no controle e na 

fiscalização da produção, transporte, guarda e 

utilização de substâncias e produtos psicoativos, 

tóxicos e radioativos. 

d) O sistema único de saúde tem como atribuição a 

execução de ações: de vigilância sanitária; de 

vigilância epidemiológica; de assistência terapêutica 

integral, inclusive farmacêutica. 
 

QUESTÃO 04 

Leia as afirmações e assinale a alternativa correta com 

relação ao NOASSUS 01/02. 

I – O processo de regionalização visa estabelecer a 

hierarquização dos serviços de saúde e busca de maior 

equidade. 

II – O processo de regionalização tem como objetivo 

proporcionar o acesso dos cidadãos a uma gama de 

serviços prestados sempre o mais próximo possível de 

sua residência. 

III – No processo de regionalização temos o 

conceito de região de saúde que pode ser 

entendida a partir de uma base territorial de 

planejamento de atenção a saúde que deve 

coincidir com a divisão administrativa do estado. 

a) Somente a alternativa I está correta. 

b) As alternativas I e II estão corretas. 

c) As alternativas II e III estão corretas. 

d) As alternativas I e III estão corretas. 
 

QUESTÃO 05 

Leia as alternativas e assinale a alternativa correta 

a partir das diretrizes NOAS SUS 01/02. 

I – A gestão plena da atenção básica ampliada 

tem definidas como áreas de atuação 

estratégica mínimas: o controle da tuberculose, a 

eliminação da hanseníase, o controle da 

hipertensão arterial,  o controle da diabetes, a 

saúde da criança, a saúde da mulher e a saúde 

bucal. 

II –A Atenção de Média Complexidade pode ser 

entendida a partir de um conjunto de ações e 

serviços ambulatoriais e hospitalares que visam a 

atender os principais problemas de saúde da 

população utilizando-se de profissionais 

especializados e  de recursos tecnológicos de 

apoio diagnóstico e terapêutico. 

III - A programação das ações ambulatoriais de 

média complexidade deve compreender: 

identificação das necessidades de saúde de sua 

população, definição de prioridades, aplicação 

de parâmetros físicos e financeiros definidos nos 

estados para os diferentes grupos de ações 

assistenciais. 

IV – Quando as ações de media complexidade 

estiverem dispersas por vários municípios, admite-se 

que um mesmo município escolha somente um 

outro município, tido como polo , para 

encaminhamento das referências. 

a) As alternativas I e IV estão corretas. 

b)  As alternativas II e III estão corretas. 

c) As alternativas I e III estão corretas. 

d) As alternativas I, II e III estão corretas. 
 

QUESTÃO 06 

Leia as afirmações e assinale a alternativa correta 

com base na Portaria nº 399/2006. 

I – O pacto pela vida compreende um conjunto de 

compromissos sanitários baseados em uma análise 

da saúde do país. 

II – Dentre as prioridades do Pacto pela Vida 

estabelecidas em 2006 temos: câncer de colo do 

útero e mama, diabetes mellitus, hanseníase e 

saúde da criança. 

III – O pacto pela vida também prioriza a 

promoção a saúde com ênfase na adoção de 

hábitos saudáveis por parte da população 

brasileira, de forma a internalizar a 

responsabilidade individual da prática de 

atividade física regular, a alimentação saudável e 

o combate ao tabagismo. 

a) Somente a alternativa I está correta. 

b) As alternativas I e III estão corretas. 
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c) As alternativas II e III estão corretas. 

d) As alternativas I e II estão corretas. 
 

QUESTÃO 07 

Assinale a alternativa incorreta com relação à Portaria 

nº 399/ 2006. 

a) O PDI – Plano Diretor de Investimento deve expressar 

o desenho final das regiões de saúde. 

b) O pacto em defesa do SUS tem como prioridade 

implementar um projeto permanente de mobilização 

social com a finalidade  de mostrar a saúde como 

direito de cidadania e o SUS como sistema público 

universal garantidor desses direitos. 

c) O pacto de defesa do SUS tem também como 

prioridade elaborar e divulgar a carta dos direitos dos 

usuários do SUS. 

d) O pacto de gestão do SUS visa à descentralização 

de atribuições do Ministério da Saúde para os estados e 

para os municípios acompanhado da 

desburocratização dos processos normativos. 
 

QUESTÃO 08 

Leia as afirmações a respeito da Portaria n º 399/2006 e 

assinale a alternativa correta: 

I – O idoso será compreendido como a pessoa acima 

de 60 anos. 

II - O idoso será considerado como a pessoa com 60 

anos ou mais. 

III- O Pacto pela Vida prevê a criação da Caderneta de 

Saúde da Pessoa Idosa se constitui como um 

instrumento de cidadania com informações relevantes 

sobre a saúde da pessoa idosa, possibilitando um 

melhor acompanhamento por parte dos profissionais 

 de saúde. 

a) Somente a alternativa I está correta. 

b) Somente a alternativa II está correta. 

c) As alternativas I e III estão corretas. 

d) As alternativas II e III estão corretas. 
 

QUESTÃO 09 

Leia as afirmações e assinale a alternativa correta com 

respeito a regionalização da assistência em saúde: 

I – As regiões intraestaduais são compostas por mais de 

um município de  estados diferentes; 

II – As regiões Intramunicipais são organizadas dentro de 

um mesmo município de grande extensão territorial e 

densidade populacional; 

III – As regiões fronteiriças são conformadas a partir de 

municípios limítrofes com países vizinhos. 

a) As alternativas I e II estão corretas. 

b) As alternativas II e III estão corretas. 

c) As alternativas I e III estão corretas. 

d) As alternativas I , II e III estão corretas. 

 

QUESTÃO 10 

Com base na Portaria nº 399/2006, leia as afirmações e 

assinale a alternativa correta. 

I – Cabe ao Ministério da Saúde a proposição de 

políticas, a participação no co-financiamento, a 

cooperação técnica, a avaliação, a regulação, 

controle e fiscalização, além da mediação de conflitos. 

II - As Comissões Intergestores Bipartite são instâncias de 

pactuação e deliberação para a realização dos pactos 

intraestaduais . 

III - A Comissão IntergestoresBipartite e o Ministério 

da Saúde promoverão e apoiarão processo de 

qualificação permanente para as Comissões 

Intergestores Tripartite. 

a) Somente a alternativa I está correta. 

b) As alternativas I e II estão corretas. 

c) As alternativas II e III estão corretas. 

d) As alternativas I e III estão corretas. 

 

QUESTÃO 11 

Assinale a alternativa correta de acordo com as 

políticas NOAS SUS 01/02:  

I- A Atenção de Média Complexidade 

compreende um conjunto de ações e serviços 

ambulatoriais e hospitalares que visam a atender 

os principais problemas de saúde da população, 

cuja prática clínica demande a disponibilidade de 

profissionais especializados e a utilização de 

recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e 

terapêutico que sejam ofertados em todos os 

municípios do País. 

II- As Ações Mínimas de Média Complexidade 

podem ser garantidas no âmbito microrregional, 

regional ou mesmo estadual, de acordo com o 

tipo de serviço, a disponibilidade tecnológica, as 

características do estado e a definição no Plano 

Diretor de Regionalização do estado. 

III- A programação das ações ambulatoriais de 

média complexidade deve compreender: 

identificação das necessidades de saúde de sua 

população, definição de prioridades, aplicação 

de parâmetros físicos e financeiros definidos nos 

estados para os diferentes grupos de ações 

assistenciais – respeitados os limites financeiros 

estaduais – e estabelecimento de fluxos de 

referências entre municípios. 

a) Somente a alternativa III está correta. 

b) As alternativas I e II estão corretas. 

c) As alternativas I e III estão corretas. 

d) As alternativas II e III estão corretas. 

 

QUESTÃO 12 

Leia as afirmações referente aos NOAS SUS 01/02 e 

assinale a alternativa correta. 

I - A PPI aprovada pela Comissão Intergestores 

Bipartite deverá nortear a alocação de recursos 

federais da assistência entre municípios pelo gestor 

estadual o que resultará na definição de limites 

financeiros para todos os municípios do estado. 

II – O limite financeiro da assistência por município 

é composto de recursos destinados ao 

atendimento da população própria e recursos 

destinados ao atendimento da população 

referenciada de acordo com as negociações 

expressas na PPI. 

III – O limite financeiro da assistência por município 

deverá ficar sob gestão municipal exclusivamente. 

a) Somente a alternativa I esta correta. 

b) As alternativas I e II estão corretas. 

c) As alternativas II e III estão corretas. 

d) As alternativas I e III estão corretas. 
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QUESTÃO 13 

Leia as afirmações e assinale a alternativa correta com 

relação a PORTARIA Nº 648/GM/MS de  2006. 

I - A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de 

ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 

abrangem a promoção e a proteção da saúde, a 

prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação e a manutenção da saúde. 

II – Define-se como uma das áreas estratégicas da 

atenção básica a eliminação da desnutrição infantil. 

III - Para Unidade Básica de Saúde (UBS) com Saúde da 

família em grandes centros urbanos, recomenda-se o 

parâmetro de uma UBS para até 30 mil habitantes, 

localizada dentro do território pelo qual tem 

responsabilidade sanitária, garantindo os princípios da 

Atenção Básica. 

a) As alternativas I e II estão corretas. 

b) As alternativas II e III estão corretas. 

c) As alternativas I e III estão corretas. 

d) As alternativas I, II e III estão corretas. 

 

QUESTÃO 14 

Assinale a alternativa incorreta com relação ao NOAS 

SUS 01/02 

I- Os municípios-sede de módulos assistenciais deverão 

dispor de leitos hospitalares, no mínimo, para o 

atendimento básico em Clínica médica; Clínica 

pediátrica;  Obstetrícia (parto normal). 

II- É requisito para habilitação de municípios a gestão 

plena da atenção básica ampliada, comprovar, 

formalmente, capacidade técnica e administrativa 

para o desempenho das atividades de controle e 

avaliação, através da definição de estrutura física e 

administrativa, recursos humanos, equipamentos e 

mecanismos de comunicação. 

III - Comprovar a capacidade para o 

desenvolvimento de ações de vigilância 

epidemiológica é um requisito para a Sistematização do 

Processo de  Habilitação de Municípios à Condição de 

Gestão Plena do Sistema  Municipal. 

a) As alternativas I e II estão corretas. 

b) As alternativas II e III estão corretas. 

c) As alternativas I e III estão corretas. 

d) As alternativas I, II e III estão corretas. 

 

QUESTÃO 15 

Leia as afirmações e assinale a alternativa correta de 

acordo com Lei 8.080 de 19/09/1990. 

I – Regula as ações e serviços de saúde, executados 

isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou 

eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito 

Público ou privado. 

II – No Art. 3º temos a definição dos fatores 

determinantes e condicionantes da saúde, a saber: a 

alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 

ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 

transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 

essenciais. 

III - A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis 

ao seu pleno exercício, porém isso não exclui o de 

veder pessoas, da família, das empresas e da 

sociedade. 

a) Somente a alternativa II está correta. 

b) As alternativas I e II estão corretas. 

c) As alternativas I e III estão corretas. 

d) As alternativas I, II e III estão corretas. 

 

QUESTÃO 16 

De acordo com a Lei nº 9.787/99 medicamento 

genérico é: 

a)O medicamento que contém o mesmo princípio 

ativo, mesma concentração, forma farmacêutica 

e via de administração e posologia que o 

medicamento de referência. 

b) Equivalente terapêutico de um medicamento 

de referência, comprovados, essencialmente, os 

mesmos efeitos de eficácia e segurança. 

c) Aquele que contém o mesmo ou os mesmos 

princípios ativos, apresenta a mesma 

concentração, forma farmacêutica, via de 

administração, posologia e indicação terapêutica, 

devendo sempre ser identificado por nome 

comercial ou marca. 

d)Medicamento similar a um produto de referência 

ou inovador, que se pretende ser com este 

intercambiável e com comprovada eficácia, 

segurança e qualidade e designado pela DCB ou, 

na sua ausência, pela DCI. 

 

QUESTÃO 17 

Com relação ao Art. 15: A farmácia e a drogaria 

terão, obrigatoriamente, a assistência de técnico 

responsável, inscrito no Conselho Regional de 

Farmácia, na forma da lei, que pertence a Lei nº 

5.991 de 17 de dezembro de 1973, assinale a 

alternativa correta: 

a)Os estabelecimentos de que trata este artigo 

poderão manter técnico responsável substituto, 

para os casos de impedimento ou ausência do 

titular. 

b) A farmácia poderá manter laboratório de 

análises clínicas, na mesma dependência que a 

farmácia, sob a responsabilidade técnica do 

farmacêutico bioquímico 

c) É vetado à farmácia ou drogaria manter serviço 

de atendimento ao público para aplicação de 

injetáveis 

d) Cessada a assistência técnica pelo término ou 

alteração da declaração de firma individual, 

contrato social ou estatutos da pessoa jurídica ou 

pela rescisão do contrato de trabalho, o 

profissional não responderá mais pelos atos 

praticados durante o período em que deu 

assistência ao estabelecimento 

 

QUESTÃO 18 

A Lei Federal 6.360 de 23 de setembro de 

1976refere-se: 

a) À dispensação de medicamentos 

controlados e aos Balancetes dos mesmos que 

devem ser entregues a Vigilância Sanitária 

trimestralmente 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA - SP 

    PROVA OBJETIVA – CARGO: 3.06 – FARMACEUTICO 

Página 4 

b) À comercialização de Produtos Sujeitos a 

Controle Especial  

c) Ao fracionamento de Medicamentos e Receitas 

e Notificações,  

d) A Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os 

medicamentos, as drogas, insumos farmacêuticos e 

correlatos, cosméticos e saneantes.  

 

QUESTÃO 19 

A Lei nº 9.787 de 10 de fevereiro de 1999, que dispõe 

sobre a vigilância sanitária, altera qual lei federal? 

a) Lei 6.360 de 23 de setembro de 1976 

b) Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990 

c) Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997 

d) Lei 3.820, de 11 de novembro de 1960 

 

QUESTÃO 20 

O Decreto Federal 79.094 que regulamentava a Lei 

6.360 de 23 de setembro 1976, foi revogado na íntegra 

recentemente, em quinze de agosto de 2013 por qual 

Decreto? 

a) Decreto nº 10.072 

b) Decreto nº 8.077  

c) Decreto nº 9.824 

d) Decreto nº 74.170 

 

QUESTÃO 21 

Sobre a equivalência farmacêutica assinale a 

alternativa correta: 

a) Os medicamentos equivalentes contêm o mesmo 

fármaco na mesma dosagem, independente de sua 

forma farmacêutica 

b) Baseia-se comprovação de que ambos contêm o 

mesmo fármaco, na mesma      dosagem e forma 

farmacêutica. 

c) Equivalência farmacêutica é a comprovação do 

mesmo efeito farmacológico de fármacos diferentes, 

porém com a mesma forma farmacêutica. 

d) Equivalentes farmacêuticos são medicamentos com 

a mesma substância e via de administração, 

independente da dosagem são equivalentes 

 

QUESTÃO 22 

Sobre o significado de quarentena assinale a alternativa 

correta: 

a) Retenção temporária de insumos, preparações 

básicas ou preparações manipuladas, isolados 

fisicamente ou por outros meios que impeçam a sua 

utilização, enquanto esperam decisão quanto à sua 

liberação ou rejeição 

b) Período total de 40 dias, no qual, insumos, 

preparações básicas ou preparações manipuladas são 

separados fisicamente até que se concluam os testes 

de qualidade. 

c) Retenção da matéria-prima, por um período de 

quatro meses, contados a partir da data de fabricação 

da matéria-prima para posterior liberação para 

utilização ou venda. 

d) Sala separada onde as matérias-primas ficam 

armazenadas por exatos 40 dias antes de se concluir os 

testes de qualidade 

 

QUESTÃO 23 

De acordo com a NR-32, O PPRA (Programa de 

Prevenção de Riscos      Ambientais) deve conter:  

a) Os riscos biológicos levantados por meio de 

estatística sobre cada empregador de unidades 

hospitalares apenas 

b) Identificação dos riscos biológicos mais 

prováveis em função da localização geográfica e 

da característica do serviço de saúde e a 

avaliação do local de trabalho e do trabalhador 

c) As medidas de proteção para higiene das mãos 

com álcool 70º antes e após cada procedimento 

de qualquer ordem 

d) A quantificação e qualificação de cada risco 

biológico inerente as funções que o trabalhador 

da saúde exerce, inclusive fora de seu local e 

horário de trabalho 

 

QUESTÃO 24 

Sobre a RENAME (Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais) é correto afirmar que: 

a) Se trata de uma listagem fornecida pela Política 

Nacional de Medicamentos, a qual prioriza os 

tratamentos de alto custo 

b) É formada por medicamentos essenciais ao 

tratamento de doenças infecto contagiosas e 

endêmicas como por exemplo, atualmente a 

dengue e H1N1. 

c) É uma relação de medicamentos com base nas 

prioridades nacionais de saúde, considerando 

segurança, eficácia terapêutica comprovada, 

qualidade e disponibilidade de produtos 

farmacêuticos 

d) Se trata de uma lista de medicamentos 

elaborada pela Política Nacional de Assistência 

Farmacêutica (PNAF) 

 

QUESTÃO 25 

Sobre Interação Farmacocinética responda:  

a) São interações medicamentosas em que um 

agente é capaz de inibir parcial ou totalmente a 

absorção de outro agente, porém sem haver a 

perda de eficácia 

b) É a interação onde o efeito final possui ação 

potencializada por outro agente, fazendo com 

que se diminua a dose de qualquer medicamento 

c) São interações onde duas ou mais substâncias 

ativas reagem entre si por mecanismos físicos ou 

químicos e antagonizam os efeitos uma da outra 

d) É a interação em que um dos agentes é capaz 

de modificar a absorção, a distribuição, a 

biotransformação ou a excreção de outro agente 

administrado concomitantemente 

 

QUESTÃO 26 

Com relação a aquisição de medicamentos no 

Sistema Único de Saúde, para que se tenha uma 

boa aquisição de medicamentos deve-se levar em 

consideração: 

a) O que comprar, quando e quanto comprar e 

como comprar 
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b) Visar sempre a melhor qualidade do medicamento 

não levando em consideração o seu custo 

c) Maiores quantidades com maior prazo de validade , 

levando em consideração o melhor custo X benefício  

d) Sempre adquirir de laboratórios credenciados pela 

REBLÁS 

 

QUESTÃO 27 

Modalidade de licitação é a forma pela qual se conduz 

o procedimento licitatório, a partir de critérios pré-

estabelecidos. O que diferencia as modalidades de 

licitação é o valor estimado da licitação/compras. Com 

base nessa informação a modalidade de licitação 

chamada “Tomada de Preço” é destinada a aquisições 

de qual valor? 

a) Até R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) 

b) Acima de R$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais) 

c) Acima de R$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais) 

d) Até R$ 650.000,00 (Seiscentos e Cinquenta mil reais) 

 

QUESTÃO 28 

Quais os fatores relacionados ao medicamento que 

afetam a sua biodisponibilidade? 

a) Desintegração, adsorção, dissolução e forma 

farmacêutica 

b) Forma farmacêutica, natureza do excipiente, 

propriedades físico-químicas da molécula do fármaco e 

o processo de fabricação 

c) Propriedades físico-químicas da molécula do 

fármaco, desintegração e adsorção e via de 

administração 

d) Desintegração, via de administração, natureza do 

excipiente e processo de fabricação 

 

QUESTÃO 29 

Com relação aos antimicrobianos, responda a 

alternativa que corresponde ao mecanismo de ação 

do grupo dos Aminoglicosídeos, como a Gentaminicina 

e a Amicacina:  

a) Inibem a enzima topoisomerase, alterando a 

estrutura da síntese do DNA bacteriano 

b) Altera a síntese do folato, inibindo o crescimento 

bacteriano 

c) Interferem na síntese do peptideoglicano na parede 

celular da bactéria.  

d) Ligam-se a fração 30 S dos ribossomos inibindo a 

síntese protéica ou produzindo proteínas defeituosas 

 

QUESTÃO 30 

Se houver uma intoxicação por Acetaminofeno 

(Paracetamol), qual medicamento pode ser 

administrado para que evite a formação de metabólitos 

tóxicos? 

a) Bicarbonato de Sódio 

b) Exomeprazol 

c) Acetilcisteína 

d) Hidróxido de Alumínio 

 

QUESTÃO 31 

Qual medicamento utilizado na doença de Parkinson 

possui como mecanismo de ação inibir a enzima 

catecolorto metil trasferase (COMT), prolongando o 

tempo de dependência da dopamina na fenda 

sináptica? 

a) Entacapona 

b) Midazolan 

c) Levodopa 

d Cloridrato de Biperideno 

 

QUESTÃO 32 

A atropina é um alcalóide extraído, principalmente  

da planta Atropa belladona, usado na forma de 

sulfato e possui ação tanto central quanto 

periférica, a qual classe de medicamentos esse 

fármaco pertence? 

a) Antagonista Colinérgico 

b) Antagonista de 5HT1A  

c) Agonista Muscarínico 

d) Agonista do Gaba A 

 

QUESTÃO 33 

Na manipulação de cápsulas, Agentes 

Lubrificantes são capazes de prevenir a aderência 

dos pós e granulados nas punções e matrizes, 

facilitar o escoamento dos mesmos no alimentador 

e facilitar o enchimento de cápsulas. É um 

exemplo de Lubrificante: 

a) Lauril Sulfato de Sódio 

b) Glicolato Sódico de Amido 

c) Estearato de Magnésio 

d) Celulose Microcristalina 

 

QUESTÃO 34 

No Guia para a Qualidade em Química Analítica e 

Assistência a Acreditação. Brasília, 2004, para a 

Validação de um Método verificações precisam 

ser realizadas para garantir que as características 

de desempenho sejam entendidas e para 

demonstrar que o método seja cientificamente 

coerente, quais verificações abaixo fazem parte 

desse processo de verificação: 

a) Calibração e rastreabilidade, tendência e 

linearidade 

b) Resultado efetivo, testes de duplicidade e 

gráficos comparativos 

c) Resultado positivo em todos os testes e 

rastreabilidade 

d) Testes de duplicidade, linearidade e resultado 

efetivo 

 

QUESTÃO 35 

Com relação aos medicamentos 

neuropsiquiátricos na ordem: Carbamazepina,  

Citalopram e Buspirona e assinale o grupo 

terapêutico ao qual pertencem: 

a) Antiepilético, antiparkisoniano e antipsicótico 

b)Antiepilético, antidepressivo e ansiolítico 

c) Hipnótico, ansiolítico e antiparkisoniano 

d) Antiepilético, antipsicótico, antiparkisoniano 
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QUESTÃO 36 

Sobre a bandeira oficial da cidade de Carapicuíba, é 

incorreto afirmar: 

a) Lembra muito a do Brasil 

b) O campo verde é dividido em 4 áreas equivalentes 

c) O losango é o símbolo da ferrovia 

d) O verde recorda ainda Tiradentes, supliciado em 

1789, ano da Revolução Francesa 

 

QUESTÃO 37 

Em 1948 Carapicuíba passou a ser: 

a) Distrito Religioso 

b) Distrito de Paz 

c) Distrito Industrial 

d) Distrito dormitório 

 

QUESTÃO 38 

O nome "Carapicuíba" tem origem na: 

a) Língua Espanhola 

b) Língua Portuguesa 

c) Tupi Guarani 

d) Latim 

 

QUESTÃO 39 

Comprou terras na região de Carapicuíba, em 1854: 

a) Conde Itu 

b) Barão de Iguape 

c) Barão de Itapetininga 

d) Conde de Serra Negra 

 

QUESTÃO 40 

São bairros de Carapicuíba: 

I- Aldeia de Carapicuíba 
II- Centro 

III- Cidade Ariston. 

IV- Conjunto Habitacional Presidente Castelo 

Branco (COHAB 1, 2 e 5) 
V- Fazendinha/Granja Viana  

a) I, II, III e V apenas são verdadeiros 
b) I, II, III e IV apenas são verdadeiros 

c) III e IV apenas são verdadeiros 
d) I, II, III, IV e V são verdadeiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aldeia_de_Carapicu%C3%ADba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_Ariston



