
 

 
CADERNO DE PROVA: 02 - Farmacêu

CONCURSO PÚBLICO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia a matéria a seguir e a utilize para responder as 
perguntas seguintes: 

QUE PAÍS... 

Dissecando os gastos públicos no Brasil, um 
economista descobriu barbaridades no Orçamento 
da União deste ano. Por exemplo: 

Considerada a despesa geral da Câmara, cada 
deputado federal custa ao país, diariamente, R$ 
3.700. Ou R$ 1,3 milhão por ano. 

Entre os senadores, a loucura é ainda maior, pois o 
custo individual diário pula para R$ 71.900. E o 
anual, acreditem, para R$ 26 milhões. 

Comparados a outras ”rubricas”, os números beiram 
o delírio. É o caso do que a mesma União despende 
com a saúde de cada brasileiro – apenas R$ 0,36 
por dia. 

E, com a educação, humilhantes R$ 0,20.  

(Ricardo Boechat, Jornal da Band, 6/11/01)

1. Segundo o texto, quando se trata em “gastos 
públicos” se refere exclusivamente a: 

A. Pagamentos com educação. 
B. Salários dos cargos comissionados. 
C. Gastos gerais do Governo. 
D. Investimentos no setor oficial da câmara. 
 
2. O chamado Orçamento da União é um 

documento que: 
A. Polariza os fatos e controvérsias. 
B. É consultado apenas nos momentos de crise.
C. Tem a função de relatar de forma transparente a 

movimentação financeira do Governo. 
D. Tem a função única e exclusiva de amenizar a 

situação do governo em momentos de falta de 
recursos. 

 
3. Os exemplos citados pelo jornalista: 
A. Atendem a seu interesse jornalístico. 
B. Indicam dados pouco precisos e irresponsáveis.
C. Acobertam problemas do Governo. 
D. Mostram que os gastos com a classe menos 

favorecida são em demasia e desnecessários.
 
4. Considerando o sentido geral do texto, o 

adjetivo que substitui de forma INADEQUADA 
os pontos das reticências do título do texto é:

A. Autoritário 
B. Injusto 
C. Estranho 
D. Desigual 

 
5. O gerúndio da primeira frase pode ter como 

forma verbal desenvolvida adequada ao texto:
A. Entre tudo dissecasse. 
B. Porque já dissecou. 
C. Já que dissecou. 
D. Enquanto dissecava. 
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utilize para responder as 

Dissecando os gastos públicos no Brasil, um 
Orçamento 

Considerada a despesa geral da Câmara, cada 
deputado federal custa ao país, diariamente, R$ 

Entre os senadores, a loucura é ainda maior, pois o 
71.900. E o 

Comparados a outras ”rubricas”, os números beiram 
o delírio. É o caso do que a mesma União despende 

apenas R$ 0,36 

o Boechat, Jornal da Band, 6/11/01) 

 

Segundo o texto, quando se trata em “gastos 

O chamado Orçamento da União é um 

É consultado apenas nos momentos de crise. 
Tem a função de relatar de forma transparente a 

e exclusiva de amenizar a 
situação do governo em momentos de falta de 

Indicam dados pouco precisos e irresponsáveis. 

Mostram que os gastos com a classe menos 
favorecida são em demasia e desnecessários. 

Considerando o sentido geral do texto, o 
adjetivo que substitui de forma INADEQUADA 
os pontos das reticências do título do texto é: 

O gerúndio da primeira frase pode ter como 
forma verbal desenvolvida adequada ao texto: 

MATEMÁTICA 

6. Em um processo de embalagem de 
10% das figurinhas possuem prêmios. As 
figurinhas são embaladas em envelopes com 5 
unidades cada. A probabilidade de haver 
exatamente figurinha premiada em um 
envelope é de, aproximadamente:

A. 28% 
B. 30% 
C. 32% 
D. 34% 

 
7. Uma motocicleta a uma velocidade de 80 km/h, 

gasta em um percurso 2h30min. Caso a 
motocicleta reduza a sua velocidade para 60 
km/h, qual seria o tempo gasto para fazer este 
mesmo percurso? 

A. 3h18min 
B. 3h33min 
C. 3h38min 
D. 3h43min 

 
8. Observe a sequência abaixo e 

o seu 8º elemento: 
2, 3, 5, 8, (...)

A. 21 
B. 34 
C. 55 
D. 89 
 
9. Uma camiseta custa R$ 42,25. Comprei no 

atacado 18 camisetas, e consegui um desconto 
de 16%. Quanto paguei pelas camisetas?

A. R$ 636,78 
B. R$ 638,82 
C. R$ 641,26 
D. R$ 642,25 
 
10. Um determinado automóvel gasta 45 litros de 

combustível para percorrer 585 quilômetros. 
Quantos litros este automóvel consumiria para 
percorrer 1/5 desta distância?

A. 5 litros 
B. 7 litros 
C. 9 litros 
D. 11 litros 

INFORMÁTICA BÁSICA

11. São modos de exibição da pasta de trabalho do 
Microsoft Excel versão 2007 Português Brasil 
Configuração Padrão, EXCETO:

A. Layout da Web 
B. Layout da Página 
C. Normal 
D. Tela Inteira 
 
12. São todos componentes de 

computador, EXCETO: 
A. Placa Mãe 
B. Pente de Memória 
C. Sistema Operacional 
D. Processador 
 

Página 1 de 4 

Serviços Ltda. 
| CREA/SC: 130678-2 

 

Bombinhas/SC 
 

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS/SC   
 

PROVA 

02 
TIPO 02 

 

Em um processo de embalagem de figurinhas, 
10% das figurinhas possuem prêmios. As 
figurinhas são embaladas em envelopes com 5 
unidades cada. A probabilidade de haver 
exatamente figurinha premiada em um 
envelope é de, aproximadamente: 

uma velocidade de 80 km/h, 
gasta em um percurso 2h30min. Caso a 
motocicleta reduza a sua velocidade para 60 
km/h, qual seria o tempo gasto para fazer este 

Observe a sequência abaixo e indique qual será 

2, 3, 5, 8, (...) 

Uma camiseta custa R$ 42,25. Comprei no 
atacado 18 camisetas, e consegui um desconto 
de 16%. Quanto paguei pelas camisetas? 

Um determinado automóvel gasta 45 litros de 
combustível para percorrer 585 quilômetros. 
Quantos litros este automóvel consumiria para 
percorrer 1/5 desta distância? 

INFORMÁTICA BÁSICA 

modos de exibição da pasta de trabalho do 
Microsoft Excel versão 2007 Português Brasil - 
Configuração Padrão, EXCETO: 

São todos componentes de hardware de um 
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13. Quando realizo uma pesquisa na internet 
utilizando o Google, posso refinar os resultados 
utilizando as Ferramentas de Pesquisa do 
Google. Fazem parte deste grupo de filtros, 
EXCETO: 

A. Definir o idioma 
B. Definir o país e o local 
C. Definir um intervalo de tempo 
D. Definir o tamanho do arquivo a ser buscado 
 
 
14. São características dos navegadores de 

Internet, como o Internet Explorer, Google 
Chrome e Mozilla Firefox, EXCETO: 

A. Podem ser considerados para trabalhar com correio 
eletrônico no formato webmail. 

B. Suas versões mais modernas permitem abrir arquivos 
do tipo PDF diretamente na sua janela. 

C. Seu propósito principal é navegar na rede mundial de 
computadores, utilizando principalmente os 
protocolos HTTP e HTTPs. 

D. São os aplicativos mais indicados para gerenciar 
transferências em grande escala pela internet, 
utilizando o protocolo FTP. 

 
 
15. Considerando o Microsoft Word, na versão 2007 

- Português Brasil, na sua configuração padrão, 
qual a função do botão abaixo: 

 
A. Aplicar o Sombreamento. 
B. Colar o conteúdo da Área de Transferência. 
C. Colorir uma Figura. 
D. Formatar o Pincel de modo a replicar em outros 

locais. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

16. Um dos assuntos em mais ênfase no momento 
é o processo de impeachment da atual 
presidente do Brasil. Qual presidente sofreu 
este processo e foi afastado do seu cargo no 
Brasil, em nossa história recente? 

(Fonte: www.uol.com.br)
A. Fernando Henrique 
B. Fernando Collor 
C. Itamar Franco 
D. José Sarney 
 
 
17. O rompimento de uma barragem de uma 

mineradora causou um dos maiores desastres 
ambientais da história do Brasil, praticamente 
extinguindo toda a vida de um rio, até chegar 
ao mar, no Estado do Espírito Santo. Qual o 
nome da cidade mineira onde se localizava esta 
barragem? 

(Fonte: www.uol.com.br)
A. Paracatu 
B. Samarco 
C. Mariana 
D. Rio Doce 
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Quando realizo uma pesquisa na internet 
utilizando o Google, posso refinar os resultados 
utilizando as Ferramentas de Pesquisa do 
Google. Fazem parte deste grupo de filtros, 

 

São características dos navegadores de 
Internet, como o Internet Explorer, Google 

Podem ser considerados para trabalhar com correio 

Suas versões mais modernas permitem abrir arquivos 

Seu propósito principal é navegar na rede mundial de 
computadores, utilizando principalmente os 

São os aplicativos mais indicados para gerenciar 
transferências em grande escala pela internet, 

Considerando o Microsoft Word, na versão 2007 
Português Brasil, na sua configuração padrão, 

o Pincel de modo a replicar em outros 

Um dos assuntos em mais ênfase no momento 
é o processo de impeachment da atual 
presidente do Brasil. Qual presidente sofreu 
este processo e foi afastado do seu cargo no 

(Fonte: www.uol.com.br) 

O rompimento de uma barragem de uma 
um dos maiores desastres 

s da história do Brasil, praticamente 
extinguindo toda a vida de um rio, até chegar 
ao mar, no Estado do Espírito Santo. Qual o 
nome da cidade mineira onde se localizava esta 

(Fonte: www.uol.com.br) 

18. Um dos assuntos em mais ênfase 
é o processo de impeachment da atual 
presidente do Brasil. Um ministro do STF 
Supremo Tribunal Federal suspendeu a 
tramitação deste processo. Quem foi este 
ministro? 

(Fonte: www.uol.com.br)
A. Gilmar Mendes 
B. Edson Fachin 
C. Luiz Fux 
D. Dias Toffoli 
 
19. Avalie as assertivas abaixo em relação ao 

Município de Três Barras/SC e indique a opção 
INCORRETA: 

(Fonte: www.tresbarras.sc.gov.br)
A. Tem uma altitude média de 802m.
B. Canoinhas, Papanduva e Mafra são municípios 

limítrofes. 
C. Faz parte da região turística denominada Vale do 

Contestado. 
D. Possui o maior ginásio poliesportivo do planalto 

norte,  o Ginásio Ione Cyríaco de Souza, com cerca 
de 3000 mil lugares. 

 
20. Foi em Três Barras, no ano de

instalou uma empresa 
responsável pela exploração da faixa de terra 
ao longo da ferrovia construída na região. Qual 
era esta empresa? 

(Fonte: www.tresbarras.sc.gov.br)
A. Lumber 
B. Brazil Railway Company 
C. Winter Company 
D. Ajax Railway 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A associação de um diurético de alça com 
espironolactona tem como objetivo:

A. Diminuir a perda de potássio causada pelo diurético 
de alça. 

B. Diminuir a perda de potássio causada pela 
espironolactona. 

C. Diminuir a toxicidade hepática causada pelo diurético 
de alça. 

D. Diminuir a cardiotoxicidade causada pela 
espironolactona. 

 
22. O que deve indicar o protocolo de embalagem 

de um produto acabado, de modo a garantir a 
uniformidade de um medicamento lote a lote 
durante o processo de fabricação?

A. Tamanho do material de envase.
B. Instruções e formas para registrar a inspeção e 

amostragem. 
C. Componentes utilizados nas operações.
D. Todas as assertivas estão corretas.
 
23. Dentre as substâncias listadas qual não tem 

ação anestésica local: 
A. Cocaína 
B. Prilocaína 
C. Tetracaina 
D. Amicacina 
 

Página 2 de 4 

Serviços Ltda. 
| CREA/SC: 130678-2 

 

Bombinhas/SC 
 

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS/SC   
 

PROVA 

02 
TIPO 02 

Um dos assuntos em mais ênfase no momento 
é o processo de impeachment da atual 
presidente do Brasil. Um ministro do STF - 
Supremo Tribunal Federal suspendeu a 
tramitação deste processo. Quem foi este 

(Fonte: www.uol.com.br) 

Avalie as assertivas abaixo em relação ao 
Município de Três Barras/SC e indique a opção 

(Fonte: www.tresbarras.sc.gov.br) 
Tem uma altitude média de 802m. 
Canoinhas, Papanduva e Mafra são municípios 

parte da região turística denominada Vale do 

Possui o maior ginásio poliesportivo do planalto 
o Ginásio Ione Cyríaco de Souza, com cerca 

no ano de 1910, que se 
a empresa norte-americana, 

responsável pela exploração da faixa de terra 
ruída na região. Qual 

(Fonte: www.tresbarras.sc.gov.br) 

ESPECÍFICOS 

A associação de um diurético de alça com 
espironolactona tem como objetivo: 

iminuir a perda de potássio causada pelo diurético 

iminuir a perda de potássio causada pela 

causada pelo diurético 

iminuir a cardiotoxicidade causada pela 

O que deve indicar o protocolo de embalagem 
de um produto acabado, de modo a garantir a 
uniformidade de um medicamento lote a lote 

fabricação? 
 

Instruções e formas para registrar a inspeção e 

Componentes utilizados nas operações. 
Todas as assertivas estão corretas. 

ncias listadas qual não tem 

http://www.uol.com.br)
http://www.uol.com.br)
http://www.uol.com.br)
http://www.uol.com.br)
http://www.uol.com.br)
http://www.tresbarras.sc.gov.br)
http://www.tresbarras.sc.gov.br)
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24. Sobre as substancias agonistas colinérgicos, é 
incorreto afirmar: 

A. A acetilcolina não tem uso terapêutico pois sofre 
rápida hidrolise pela acetilcolinesterase plasmática. 

B. O carbacol é utilizado no tratamento de glaucoma, 
pois age em receptor M3 de musculo ciliar. 

C. O betanecol é utilizado no tratamento da 
incontinência urinaria.  

D. A pilocarpina é um agonista parcial de receptores 
muscarínicos, utilizada no glaucoma.  

 
25. Avalie as assertivas abaixo em relação à 

farmacocinética dos fármacos, indicando a 
opção CORRETA: 

A. Os fármacos administrados pela via oral não sofrem o 
chamado efeito de primeira passagem. 

B. A maioria dos fármacos consiste em ácidos e bases 
fortes. 

C. Os fármacos em geral são melhor absorvidos quando 
estão na forma ionizada. 

D. Os mecanismos de transporte passivo e ativos de 
fármacos se dão através das membranas celulares.

 
26. Avalie as assertivas abaixo em relação a 

organização da assistência farmacêutica
atenção básica, indicando a opção CORRETA:

A. Os Estados são responsáveis pelo armazenamento e 
distribuição dos medicamentos da atenção básica.

B. A União e os Municípios dividem igualmente a 
responsabilidade pelo financiamento dos 
medicamentos da atenção básica. 

C. Os Municípios são responsáveis pela seleção, 
programação e dispensação de medicamentos para a 
atenção básica. 

D. Os Municípios devem financiar integralmente os 
medicamentos para atenção básica. 

 
27. Dentre os fármacos abaixo qual não é utilizado 

no controle de epilepsia: 
A. Fenitoina 
B. Tolbutamida 
C. Valproato 
D. Lamotrigina 
 
28. As Diretrizes para Estruturação de Farmácias 

no âmbito do Sistema Único de Saúde 
definem algumas das etapas do processo de 
dispensação de medicamentos, EXCETO:

A. Recebimento da prescrição e validação da prescrição.
B. Orientações sobre o uso do produto. 
C. Autorização da dispensação pelo gerente da unidade.
D. Separação do medicamento, checagem da receita 

com o medicamento a ser dispensado e registro do 
atendimento. 

 
29. Como deve ser a atuação do farmacêutico n

comissões de controle de infecção hospitalar?
A. De Consultoria 
B. Permanente 
C. De Observação 
D. De Fiscalização 
 
30. Medicamento que contém o mesmo ou os 

mesmos princípios ativos, apresenta mesma 
concentração, forma farmacêutica, via de 
administração, posologia e indicação 
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Sobre as substancias agonistas colinérgicos, é 

A acetilcolina não tem uso terapêutico pois sofre 
rápida hidrolise pela acetilcolinesterase plasmática.  

é utilizado no tratamento de glaucoma, 

O betanecol é utilizado no tratamento da 

A pilocarpina é um agonista parcial de receptores 

as assertivas abaixo em relação à 
farmacocinética dos fármacos, indicando a 

Os fármacos administrados pela via oral não sofrem o 

A maioria dos fármacos consiste em ácidos e bases 

fármacos em geral são melhor absorvidos quando 

Os mecanismos de transporte passivo e ativos de 
fármacos se dão através das membranas celulares. 

Avalie as assertivas abaixo em relação a 
organização da assistência farmacêutica na 
atenção básica, indicando a opção CORRETA: 
Os Estados são responsáveis pelo armazenamento e 
distribuição dos medicamentos da atenção básica. 
A União e os Municípios dividem igualmente a 
responsabilidade pelo financiamento dos 

Os Municípios são responsáveis pela seleção, 
programação e dispensação de medicamentos para a 

Os Municípios devem financiar integralmente os 

utilizado 

As Diretrizes para Estruturação de Farmácias 
no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, 
definem algumas das etapas do processo de 

de medicamentos, EXCETO: 
Recebimento da prescrição e validação da prescrição. 

Autorização da dispensação pelo gerente da unidade. 
Separação do medicamento, checagem da receita 

dispensado e registro do 

ser a atuação do farmacêutico nas 
comissões de controle de infecção hospitalar? 

Medicamento que contém o mesmo ou os 
mesmos princípios ativos, apresenta 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. É a definição de:

A. Medicamento Similar 
B. Medicamento Essencial 
C. Medicamento Genérico 
D. Medicamento Análogo 
 
31. De acordo com a lei n°5991 de 1973, que 

dispõe sobre o controle sanitário de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos, é correto afirmar: 

A. O estabelecimento de dispensação que deixar de 
funcionar por mais de 60 dias terá sua licença 
cancelada. 

B. É proibido à farmácia ou drogaria manter o serviço 
de atendimento ao publico para aplicações de 
injeções.  

C. É permitido o funcionamento de 
sem a assistência do técnico responsável, ou do seu 
substituto, pelo prazo de até trinta dias, período em 
que não serão aviadas formulas magistrais ou oficia
nem vendidos medicamentos sujeitos a regime 
especial de controle. 

D. A transferência da propriedade e a alteração da razão 
social ou do nome do estabelecimento interrompe o 
prazo de validade da licença sanitária do 
estabelecimento. 

 
32. Compete privativamente aos profissionais 

farmacêuticos:  
A. Responsabilidade técnica por funções de dispensação 

de fórmulas magistrais. 
B. Distribuição, guarda e estocagem de produtos 

domissanitizantes, tóxicos e corrosivos.
C. Análises químicas ou físico-químicas em indústrias 

farmacêuticas e/ou químicas. 
D. Assessoramento e responsabilidade técnica em 

indústrias de praguicidas. 
 
33. É uma desvantagem de fármacos 

administrados por via oral: 
A. Aumenta o risco de reações idiossincráticas
B. Eficaz apenas para fármacos altamente 
C. Efeito de primeira passagem. 
D. Só pode ser utilizado em pequenas doses
 
34. Entre os eixos norteadores da promoção da 

saúde descritos na Carta de Ottawa
importante documento para nortear a 
construção do conceito e das práticas de 
promoção da saúde nas políticas públicas, 
estabelecida na Conferência da Organização 
Mundial da Saúde de 1986, estão

A. Desenvolvimento de hábitos adequados de 
B. Promoção de ambientes saudáveis
C. Desenvolvimento de políticas públicas que 

considerem os princípios da promoção da saúde.
D. Prioridade na prevenção secundária de problemas e 

agravos à saúde. 
 

Página 3 de 4 

Serviços Ltda. 
| CREA/SC: 130678-2 

 

Bombinhas/SC 
 

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS/SC   
 

PROVA 

02 
TIPO 02 

terapêutica, e que é equivalente ao 
medicamento registrado no órgão federal 

ncia 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. É a definição de: 

De acordo com a lei n°5991 de 1973, que 
dispõe sobre o controle sanitário de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e 

 
O estabelecimento de dispensação que deixar de 
funcionar por mais de 60 dias terá sua licença 

É proibido à farmácia ou drogaria manter o serviço 
de atendimento ao publico para aplicações de 

É permitido o funcionamento de farmácia e drogaria 
sem a assistência do técnico responsável, ou do seu 
substituto, pelo prazo de até trinta dias, período em 
que não serão aviadas formulas magistrais ou oficiais 
nem vendidos medicamentos sujeitos a regime 

sferência da propriedade e a alteração da razão 
social ou do nome do estabelecimento interrompe o 
prazo de validade da licença sanitária do 

Compete privativamente aos profissionais 

Responsabilidade técnica por funções de dispensação 

Distribuição, guarda e estocagem de produtos 
domissanitizantes, tóxicos e corrosivos. 

químicas em indústrias 

Assessoramento e responsabilidade técnica em 

É uma desvantagem de fármacos 

umenta o risco de reações idiossincráticas. 
ficaz apenas para fármacos altamente lipossolúveis. 

Só pode ser utilizado em pequenas doses. 

Entre os eixos norteadores da promoção da 
saúde descritos na Carta de Ottawa, um 
importante documento para nortear a 
construção do conceito e das práticas de 
promoção da saúde nas políticas públicas, 
estabelecida na Conferência da Organização 

estão, EXCETO: 
Desenvolvimento de hábitos adequados de saúde. 
Promoção de ambientes saudáveis. 
Desenvolvimento de políticas públicas que 
considerem os princípios da promoção da saúde. 
Prioridade na prevenção secundária de problemas e 
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35. Uma das vantagens do uso de medicamento 
por via retal é: 

A. Não há absorção sistêmica. 
B. Não produz irritação gástrica. 
C. Tem absorção irregular. 
D. Fácil aceitação por parte do paciente. 
 
36. Complete a frase: 

“A dosagem das enzimas ___________ e 
____________ serve como avaliação de lesão 
nos hepatócitos”. 

A. Aspartato Aminotransferase e 
Aminotransferase 

B. Amilase e Lipase 
C. Acetilcolinesterase e Desoxirribose 
D. Monoamino Oxidase e Amilase 
 
 
37. De acordo com o FDA os medicamentos são 

classificados em cinco categorias referentes a 
seu uso durante a gravidez. Medicamentos 
como o metotrexato, que em 
revelaram má formação fetal ou aborto, são 
classificados como: 

A. Categoria A 
B. Categoria B 
C. Categoria D 
D. Categoria X 
 
 
38. São deveres do profissional farmacêutico, 

EXCETO: 
A. Dispor seus serviços profissionais às autoridades 

constituídas, se solicitado, em caso de conflito social 
interno, catástrofe ou epidemia, independentemente 
de haver ou não remuneração ou vantagem pessoal.

B. Assumir, com responsabilidade social, sanitária, 
política e educativa, sua função na determinação de 
padrões desejáveis do ensino e do exercício da 
Farmácia. 

C. Propiciar acúmulo de encargos, tentando evitar que 
se prejudique a qualidade da atividade farmacêutica 
prestada, sempre que possível. 

D. Adotar postura científica, perante as práticas 
terapêuticas alternativas, de modo que o usuário 
fique bem informado e possa melhor decidir sobre a 
sua saúde e bem-estar. 

 
 
39. Segundo o código de ética da profissão 

farmacêutica, é considerada uma infração ética 
e disciplinar grave: 

A. Exercer a profissão farmacêutica sem condições 
dignas de trabalho e justa remuneração por seu 
desempenho. 

B. Permitir que terceiros tenham acesso a senhas 
pessoais, sigilosas e intransferíveis, utilizadas em 
sistemas informatizados e inerentes à atividade 
profissional. 

C. Delegar a outros profissionais  atos ou atribuições 
exclusivos da profissão farmacêutica.  

D. Receber ou receptar mercadorias ou produtos sem 
rastreabilidade de sua origem, sem nota fiscal ou em 
desacordo com a legislação vigente. 
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Uma das vantagens do uso de medicamento 

A dosagem das enzimas ___________ e 
____________ serve como avaliação de lesão 

minotransferase e Alanina 

De acordo com o FDA os medicamentos são 
classificados em cinco categorias referentes a 
seu uso durante a gravidez. Medicamentos 

em estudos 
revelaram má formação fetal ou aborto, são 

São deveres do profissional farmacêutico, 

Dispor seus serviços profissionais às autoridades 
constituídas, se solicitado, em caso de conflito social 
interno, catástrofe ou epidemia, independentemente 

haver ou não remuneração ou vantagem pessoal. 
Assumir, com responsabilidade social, sanitária, 
política e educativa, sua função na determinação de 
padrões desejáveis do ensino e do exercício da 

evitar que 
prejudique a qualidade da atividade farmacêutica 

Adotar postura científica, perante as práticas 
terapêuticas alternativas, de modo que o usuário 
fique bem informado e possa melhor decidir sobre a 

Segundo o código de ética da profissão 
farmacêutica, é considerada uma infração ética 

xercer a profissão farmacêutica sem condições 
dignas de trabalho e justa remuneração por seu 

terceiros tenham acesso a senhas 
pessoais, sigilosas e intransferíveis, utilizadas em 
sistemas informatizados e inerentes à atividade 

elegar a outros profissionais  atos ou atribuições 

u receptar mercadorias ou produtos sem 
rastreabilidade de sua origem, sem nota fiscal ou em 

40. Sobre a participação social na gestão do 
Sistema Único de Saúde, julgue as afirmações
atribuindo V para as verdadeiras e F 
Falsas: 

I. A Conferência de Saúde se reúne a cada quatro 
anos e tem como objetivo avaliar a situação de 
saúde e propor diretrizes para a formulação da 
política de saúde. 

II. A Conferência de Saúde somente é convocada 
pelo Conselho de Saúde. 

III. O Conselho de Saúde tem caráter permanente e 
deliberativo, é composto por representantes do 
governo, prestadores de serviço, profissionais de 
saúde e usuários, e atua na formulação de 
estratégias e no controle da execução da política 
de saúde na instância correspondente
nos aspectos econômicos e financeiros.

A. V, V, V 
B. V, F, V 
C. F, F, F 
D. F, F, V 
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Sobre a participação social na gestão do 
Sistema Único de Saúde, julgue as afirmações, 
atribuindo V para as verdadeiras e F para as 

A Conferência de Saúde se reúne a cada quatro 
anos e tem como objetivo avaliar a situação de 
saúde e propor diretrizes para a formulação da 

A Conferência de Saúde somente é convocada 

Saúde tem caráter permanente e 
deliberativo, é composto por representantes do 
governo, prestadores de serviço, profissionais de 
saúde e usuários, e atua na formulação de 
estratégias e no controle da execução da política 
de saúde na instância correspondente, inclusive 
nos aspectos econômicos e financeiros. 




