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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do 
cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova;
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número de 
inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferen-
tes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.

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

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova 
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e 
assinado.

agosto

23 23 de agosto

das 15 às 18h30

30 questões

3h30 de duração*

S1 Farmacêutico Bioquímico

C A D E R N O  
D E  P R O V A 
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Conhecimentos Gerais (10 questões)

Língua Nacional 5 questões

Um Escritor Nasce

Nasci numa tarde de julho, na pequena cidade onde havia uma cadeia, uma igreja e uma 
escola bem próximas umas das outras e que se chamava Turmalinas. A cadeia era velha, 
descascada na parede dos fundos. Deus sabe como os presos lá dentro viviam e comiam, 
mas exercia sobre nós uma fascinação inelutável (era o lugar onde se fabricavam gaiolas, 
vassouras, flores de papel, bonecos de pau). A igreja também era velha, porém não tinha 
o mesmo prestígio. E a escola, nova de quatro ou cinco anos, era o lugar menos esti-
mado de todos. Foi aí que nasci.

Nasci na sala do 3o ano, sendo a professora D. Emerenciana Barbosa, que Deus a 
tenha. Até então, era analfabeto e despretensioso. Lembro-me: nesse dia de julho, o sol 
que descia da serra, era bravo e parado. A aula era de Geografia, e a professora traçava 
no quadro-negro nomes de países distantes. As cidades vinham surgindo na ponte dos 
nomes, e Paris era uma torre ao lado de uma ponte e um rio. A Inglaterra não se enxer-
gava bem no nevoeiro, um esquimó, um condor surgiam misteriosamente, trazendo paí-
ses inteiros. Então, nasci. De repente nasci, isto é, senti necessidade de escrever. Nunca 
pensara no que podia sair do papel e do lápis, a não ser bonecos sem pescoço, com 
cinco riscos representando as mãos. Nesse momento, porém, minha mão avançou para a 
carteira à procura de um objeto, achou-o, apertou-o irresistivelmente, escreveu alguma 
coisa parecida com a narração de uma viagem de Turmalinas ao Polo Norte.

É talvez a mais curta narração no gênero. Dez linhas, inclusive o naufrágio e a 
visita ao vulcão. Eu escrevia com o rosto ardendo, e a mão veloz tropeçando sobre 
complicações ortográficas, mas passava adiante. Isso durou talvez um quarto de hora, e 
valeu-me a interpelação de D. Emerenciana.

– Juquita, que que você está fazendo?

O rosto ficou mais quente, não respondi. Ela insistiu:

– Me dá esse papel aí… me dá aqui.

Eu relutava, mas seus óculos eram imperiosos. Sucumbido, levantei-me, o braço duro 
segurando a ponta do papel, a classe toda olhava para mim, gozando o espetáculo da 
humilhação. D. Emerenciana passou os óculos pelo papel e, com assombro para mim, 
declarou à classe:

– Vocês estão rindo do Juquita. Não façam isso. Ele fez uma descrição muito chique, mos-
trou que está aproveitando bem as aulas.

Uma pausa, e rematou:

– Continue, Juquita. Você ainda será um grande escritor.

A maioria, na sala, não avaliava o que fosse um grande escritor. Eu próprio não avaliava. 
Mas sabia que no Rio de Janeiro havia um homem pequenino, de cabeça enorme, que 
fazia discursos muito compridos e era inteligentíssimo. Devia ser, com certeza, um grande 
escritor, e em meus nove anos achei que a professora me comparava a Rui Barbosa.

Carlos Drummond de Andrade. Contos de Aprendiz
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3. Veja o trecho retirado do texto.

“Eu escrevia com o rosto ardendo, e a mão veloz trope-
çando sobre complicações ortográficas, mas passava 
adiante. Isso durou talvez um quarto de hora, e valeu-
me a interpelação de D. Emerenciana.”

Analise as afirmativas abaixo sobre esse trecho.

1. A expressão sublinhada é um adjunto 
adverbial.

2. A palavra “isso” é o sujeito simples da frase em 
que se encontra.

3. “… de D, Emerenciana” é um complemento 
verbal, precisamente um objeto direto do 
verbo valer-se.

4. “… sobre complicações ortográficas” é um 
objeto indireto do verbo tropeçar.

5. No trecho, há dois períodos compostos e 
ambos estão no pretérito, se lhes analisado o 
tempo verbal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

4. Assinale a alternativa em que o vício de linguagem 
da frase está corretamente classificado nos parênteses.

a. ( ) Viu o incêndio daquele prédio. (cacófato)
b. ( ) O médico entrou para dentro da sala de cirur-

gia agora mesmo. (solecismo)
c. ( ) Fazem dez anos que fiz meu último aperfeiço-

amento. (pleonasmo vicioso)
d. ( ) Traga-me o menu, por gentileza, senhor gar-

çom. (ambiguidade)
e. ( X ) O enfermeiro interviu naquele atendimento. 

(barbarismo)

1. Com base no texto, julgue as afirmações que 
seguem. Depois, assinale a alternativa correta.

1. A frase sublinhada no texto situa no tempo e 
no espaço um futuro escritor.

2. Pode-se afirmar que, por esbarrar no desco-
nhecido das crianças, a cadeia exercia sobre 
elas uma fascinação inelutável.

3. O episódio narrado se passa em quinze 
minutos.

4. A advertência inicial da professora criou na 
classe uma atmosfera de expectativa e de 
gozação da humilhação impingida ao aluno.

5. A frase “Eu escrevia com o rosto ardendo e a 
mão veloz tropeçando sobre complicações 
ortográficas…” revela um sentimento de sofri-
mento do aluno.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

2. Sobre a frase “… e que se chamava Turmalinas” 
estão colocadas algumas afirmações.

Assinale aquela que julgar correta.

a. ( X ) Há uma próclise obrigatória.
b. ( ) Tem um verbo considerado de ligação.
c. ( ) Contém uma palavra oxítona não acentuada 

por terminar em ditongo crescente.
d. ( ) Tem na palavra sublinhada uma preposição 

aditiva.
e. ( ) Apresenta como sujeito simples a palavra 

Turmalinas.
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7. Em abril de 2015, o Instituto Nacional de Câncer 
(Inca) divulgou um relatório sobre o uso de agrotóxi-
cos nas lavouras do país.

Assinale a alternativa correta sobre as conclusões 
desse relatório.

a. ( ) Não há evidências de que os agrotóxicos 
sejam prejudiciais à saúde humana.

b. ( ) O país, embora seja um dos maiores produto-
res de alimentos, é um dos que menos utiliza 
agrotóxicos.

c. ( X ) O Brasil é o maior consumidor mundial de 
agrotóxicos, que são utilizados no combate às 
pragas e para aumentar a produção.

d. ( ) Os agricultores, na sua imensa maioria, utili-
zam recursos naturais e não tóxicos para com-
bater as pragas e as doenças das plantações.

e. ( ) Graças às campanhas de esclarecimento e aos 
esforços das autoridades do setor agrícola, o 
Brasil é um dos países do mundo que menos 
usa agrotóxicos.

8. Recentemente realizou-se na Baviera uma reu-
nião de cúpula do G7, grupo que reúne as principais 
nações desenvolvidas.

Identifique abaixo os temas debatidos nesta recente 
reunião do G7.

1. Manter a União Europeia forte e próspera.
2. Declarar guerra à Rússia em vista da conquista 

da Ucrânia.
3. Combater o Estado Islâmico.
4. Reverter o aquecimento global.

Assinale a alternativa que indica todos os temas 
corretos.

a. ( ) É correto apenas o tema 4.
b. ( ) São corretos apenas os temas 2 e 3.
c. ( ) São corretos apenas os temas 1, 2 e 4.
d. ( X ) São corretos apenas os temas 1, 3 e 4.
e. ( ) São corretos os temas 1, 2, 3 e 4.

5. Verifique o uso correto de vírgulas nas frases 
abaixo, conforme a norma padrão.

1. Professora já acabei de escrever, vou entregar 
minha redação.

2. É proibida, a entrada neste setor! Dirija-se ao 
andar térreo.

3. Os pacientes daquela ala, depois de recebe-
rem alta, deverão ser encaminhados ao setor 
de avaliação.

4. Ontem teve início uma grande homenagem 
naquele hospital, isto é, a escolha do nome da 
nova ala construída.

5. É importante, que em dias muito atribulados, 
a equipe de enfermagem mantenha-se unida.

Assinale a alternativa que indica todas as frases corre-
tas quanto ao uso da vírgula.

a. ( ) São corretas apenas as frases 1 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as frases 1 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as frases 2 e 4.
d. ( X ) São corretas apenas as frases 3 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as frases 4 e 5.

Atualidades 5 questões

6. O Ministério da Saúde divulgou, no início do mês 
de maio, um balanço de casos de dengue no Brasil. 
Segundo o Ministério aumentaram 234,2%, compa-
rado com o mesmo período do ano passado. Até 18 
de abril de 2014 foram registrados 223,2 mil casos da 
doença; em 2015, são 745,9 mil ocorrências.

Assinale a alternativa que indica a região do país que, 
segundo esse relatório, apresentava a maior incidên-
cia da doença.

a. ( ) Sul
b. ( X ) Sudeste
c. ( ) Centro-Oeste
d. ( ) Nordeste
e. ( ) Norte
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

9. O MEC recentemente elaborou uma lista com os 
207 municípios brasileiros reconhecidos como livres 
do analfabetismo no Brasil.

Assinale a alternativa que indica a participação de 
Santa Catarina nesta relação.

a. ( ) Nenhum município catarinense está relacio-
nado nesta lista.

b. ( ) Apenas 9 municípios catarinenses figuram 
entre os 207 municípios brasileiros reconheci-
dos como livres de analfabetismo.

c. ( ) Todos os municípios catarinenses estão rela-
cionados entre aqueles que são considerados 
livres do analfabetismo.

d. ( ) Santa Catarina só perde para o Estado do Pará, 
na relação dos Estados com o maior número 
de municípios livres do analfabetismo.

e. ( X ) Dos 207 municípios brasileiros reconheci-
dos como livres de analfabetismo, 42 são 
catarinenses.

10. Analise a citação abaixo:

“Pela biografia não se escreve apenas a vida de uma 
pessoa, mas o relato de um povo, os caminhos de uma 
sociedade”.

Ministra Carmem Lúcia. Apud Veja: 17/6/2015, p. 73.

A manifestação da Ministra deu-se no julgamento de 
uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo 
Tribunal Federal relacionada a artigos do Código Civil 
Brasileiro, referentes à publicação de biografias.

Foi decisão do STF:

a. ( X ) Derrubar a exigência de autorização prévia 
para a publicação de biografias.

b. ( ) Exigir autorização prévia para a publicação de 
biografias.

c. ( ) Proibir a publicação de biografias de pessoas 
ainda vivas.

d. ( ) Proibir a publicação de biografias de pessoas 
mortas há menos de 10 anos.

e. ( ) Impedir que biografados ofendidos possam 
acionar autores de suas biografias por supos-
tas calúnias e difamações.
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Conhecimentos Específicos (20 questões)

11. A programação de medicamentos é um dos ser-
viços farmacêuticos técnico-gerenciais fundamentais 
para uma unidade de saúde.

Para que a programação nesses serviços seja realizada 
de forma adequada, é fundamental que esteja base-
ada em:

a. ( ) Perfil de prescrição do corpo médico da 
região, morbimortalidade municipal e previ-
são de consumo.

b. ( ) Lista de medicamentos disponíveis no mer-
cado local, perfil de morbimortalidade e 
demográfico e perfil de prescrição.

c. ( X ) Lista de medicamentos do município, perfil de 
morbimortalidade, consumo histórico e perfil 
demográfico e de serviços.

d. ( ) Informações sobre os medicamentos mais 
prescritos por médicos da região, lista de 
medicamentos disponíveis no mercado e 
serviços de saúde disponíveis.

e. ( ) Dados de hábitos de consumo de medica-
mentos pela população, morbimortalidade do 
município e perfil demográfico da população 
atendida.

12. A estratégia prioritária adotada pelo Brasil para 
avançar na consolidação da Atenção Básica como 
modelo e prática de atenção à saúde, desde a década 
de 1990, consiste em:

a. ( ) Regiões e Redes de Atenção à Saúde.
b. ( ) Estabelecimento de metas por pactuação e 

gestão.
c. ( ) Descentralização do financiamento das ações 

de média e alta complexidade.
d. ( X ) Equipes de saúde organizadas pelo Programa 

de Saúde da Família, atualmente Estratégia de 
Saúde da Famíia.

e. ( ) Estratégias participativas de planejamento e 
fiscalização.

13. Cuidados especiais com o uso de medicamentos 
precisam ser tomados no primeiro trimestre de gravi-
dez, sobretudo com:

a. ( ) drogas hidrofílicas em baixas concentrações, 
pois podem converter o volume placentário.

b. ( ) drogas lipofílicas, por aderirem à placenta.
c. ( ) drogas hidrofílicas, pois sua porção livre passa 

mais facilmente pela placenta.
d. ( ) drogas lipofílicas e hidrofílicas em igual inten-

sidade, já que ambas ultrapassam a barreira 
hematoencefálica da mesma forma.

e. ( X ) drogas lipofílicas, pois a constituição lipídica 
das membranas permite a passagem dos 
mesmos.

14. A farmacovigilância é uma estratégia fundamen-
tal para monitorar o uso e os efeitos dos medicamen-
tos em uma população.

Em relação à farmacovigilância, é correto afirmar:

1. Tem nas notificações espontâneas seu princi-
pal recurso.

2. Notifica casos de Reações Adversas a 
Medicamentos.

3. Identifica precocemente problemas de segu-
rança desconhecidos.

4. Identifica medicamentos com desvios de 
qualidade.

5. Identifica os notificadores e sua responsabili-
dade pela informação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
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17. Dentre os aspectos considerados essenciais para a 
estocagem de medicamentos, é fundamental que:

a. ( ) os medicamentos com vencimento próximo 
devem ser armazenados à direita e atrás dos 
demais em estoque.

b. ( ) os itens de maior rotatividade de grande 
volume e peso elevado fiquem armazenados 
em local distante da área de expedição.

c. ( X ) os medicamentos com recomendação para 
estocagem sob refrigeração permaneçam em 
ambiente com temperatura controlada entre 
2 e 8°C.

d. ( ) as estantes de madeira são sempre mais ade-
quadas devido ao menor risco de contamina-
ção dos produtos.

e. ( ) os estoques de produtos farmacêuticos 
devem ser ordenados de modo a obedecer à 
ordem de localização dos produtos por ordem 
crescente de rotatividade.

18. A Constituição Federal de 1988 estabelece a 
saúde como direito de todos e que a assistência à 
saúde é:

a. ( ) vetada à iniciativa privada.
b. ( ) prestada apenas pelo setor público.
c. ( ) prestada mediante a participação social.
d. ( X ) permitida à iniciativa privada, de forma 

complementar.
e. ( ) cofinanciada por instituições nacionais e 

internacionais.

19. Regulamentada pela Lei 8142/90 e incorporada 
como diretriz na Constituição Federal de 1988, a par-
ticipação da comunidade no SUS deve ser entendida 
como:

a. ( ) reforma sanitária.
b. ( ) movimento sanitarista internacional.
c. ( X ) a criação e ação dos Conselhos Federal, 

Estaduais e Municipais de Saúde.
d. ( ) o envolvimento da comunidade nos proces-

sos de execução das ações de saúde.
e. ( ) um processo abrangente de participação 

direta da sociedade nos processos políticos do 
país.

15. Em 2014, com a aprovação da Lei 13021, ficaram 
estabelecidos alguns parâmetros importantes para as 
farmácias brasileiras, entre eles:

1. Farmácias hospitalares devem ter a presença 
de farmacêutico responsável por todo o horá-
rio de funcionamento.

2. Farmacêuticos homeopatas podem ter res-
ponsabilidade técnica por duas farmácias.

3. Farmácia é uma unidade de prestação de 
serviços destinada a prestar assistência far-
macêutica, assistência à saúde e orientação 
sanitária individual e coletiva.

4. Farmácias podem comercializar a aplicar soros 
e vacinas.

5. Medicamentos manipulados poderão ser 
disponibilizados por todas as farmácias.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.

16. Considera-se interação medicamentosa do tipo 
farmacocinético:

a. ( ) Fluconazol e amiodarona, aumentando os 
riscos de cardiotoxidade.

b. ( X ) Ciprofloxacina administrada com antiácidos, 
causando quelação.

c. ( ) Metronidazol e derivados do Ergot, aumen-
tando os níveis sérios destes.

d. ( ) Clindamicina e eritromicina, causando 
aumento da nefrotoxicidade.

e. ( ) Ácido acetilsalicílico, aumentando o tempo de 
sangramento por ação sinérgica com anticoa-
gulantes orais.
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22. Devem fazer parte do processo de dispensação 
de medicamentos:

1. Seguimento farmacoterapêutico
2. Documentação do atendimento
3. Validação da prescrição
4. Acolhimento do usuário
5. Entrega dos medicamentos

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

23. A prescrição de medicamentos, desde 2013, é 
uma atribuição do farmacêutico, regulamentada pela 
Resolução CFF no 586 de 29 de agosto de 2013.

Sobre esta atribuição, é correto afirmar:

a. ( X ) O farmacêutico poderá prescrever medica-
mentos cuja dispensação exija prescrição 
médica, desde que prevista em protocolos, 
diretrizes ou normas técnicas, no âmbito de 
instituições de saúde.

b. ( ) A prescrição farmacêutica deverá ser sempre 
digitada e impressa, observados a nomencla-
tura e o sistema de pesos e medidas oficiais.

c. ( ) O ato da prescrição farmacêutica poderá ocor-
rer apenas em consultórios farmacêuticos e 
serviços de saúde especializados.

d. ( ) A prescrição pode ser realizada diretamente 
pelo farmacêutico ou com sua supervisão.

e. ( ) Farmacêuticos diretores técnicos e substitutos 
podem realizar prescrição, sendo tal prescri-
ção vedada aos farmacêuticos assistentes.

20. De acordo com o Consenso de 2010 para 
Recomendações de Terapia Antirretroviral e as demais 
condutas relacionadas à profilaxia da transmissão 
vertical do HIV, é correto afirmar:

a. ( X ) A profilaxia para gestantes HIV+ assintomáti-
cas deve ser iniciada no inicio do segundo tri-
mestre, entre a 14a e 28a semana de gestação.

b. ( ) A profilaxia para gestantes HIV+ assintomáti-
cas deve ser iniciada assim que a gestação for 
confirmada.

c. ( ) A profilaxia para gestantes HIV+ assintomá-
ticas deve ser iniciada após a 28a semana de 
gestação e mantida até o parto.

d. ( ) A profilaxia para gestantes HIV+ assintomáti-
cas deve ser iniciada na 14a semana de gesta-
ção e mantida até o 3o mês após o parto.

e. ( ) A profilaxia para gestantes HIV+ assintomáti-
cas deve ter doses aumentadas no último mês 
e mantida por 30 dias após o parto.

21. O Conselho Federal de Farmácia, pela Resolução 
no 585 de 29 de agosto de 2013, regulamentou as 
atribuições clínicas dos farmacêuticos.

De acordo com a resolução:

a. ( ) Não se incluem nas atribuições clínicas do far-
macêutico o atendimento em clínicas privadas.

b. ( X ) No âmbito de suas atribuições, o farmacêutico 
presta cuidados à saúde, em todos os lugares 
e níveis de atenção, em serviços públicos ou 
privados.

c. ( ) As atividades clínicas devem ser exercidas por 
farmacêuticos para pacientes com necessida-
des especiais de saúde, isentando a necessi-
dade de atividades de atenção básica.

d. ( ) Os serviços farmacêuticos clínicos devem ser 
desenvolvidos especialmente no comércio 
farmacêutico, buscando conferir qualidade a 
estes estabelecimentos.

e. ( ) As ações clínicas do farmacêutico previstas 
nessa Resolução não incluem aquelas já pre-
vistas no seguimento farmacoterapeutico.
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26. O Código de Ética da Profissão Farmacêutica esta-
belece as proibições para o profissional farmacêutico, 
no exercício de suas atribuições. Entre elas, estão:

a. ( ) Exercer simultaneamente a medicina, exceto 
quando em instituições diferentes.

b. ( ) Exercer a profissão em instituições sem fins 
lucrativos.

c. ( X ) Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora, sani-
tária ou profissional.

d. ( ) Ser responsável por produção de bens que 
não necessitam de responsabilidade técnica.

e. ( ) Participar de pesquisas financiadas por grupos 
econômicos.

27. As sanções éticas aplicáveis aos farmacêuticos 
são estabelecidas pelo Código de Ética publicado em 
2014, determinando:

a. ( X ) Infrações consideradas medianas deverão 
receber aplicação de multa de 1 a 3 salários 
mínimos regionais.

b. ( ) Infrações consideradas leves deverão receber 
aplicação de multa de 1 a 3 salários mínimos 
regionais quando da primeira infração.

c. ( ) Infrações consideradas graves deverão rece-
ber aplicação de multa de 1 a 3 salários míni-
mos regionais quando da reincidência.

d. ( ) Fazer declarações injuriosas, caluniosas, difa-
matórias ou que depreciem o farmacêutico, 
a profissão ou instituições e entidades farma-
cêuticas, sob qualquer forma, é considerado 
falta leve.

e. ( ) Nos casos de reincidência, devem ser aplica-
das as multas cabíveis acrescidas de 50% do 
seu valor original.

24. A tuberculose é um problema de saúde global que 
o Brasil enfrenta com programa específico de controle.

Sobre a epidemiologia da tuberculose, é correto 
afirmar:

a. ( ) A taxa de abandono do tratamento é, em 
média, de 80%.

b. ( X ) O coeficiente de incidência em Santa Catarina 
foi de 28,2/100.000 em 2013.

c. ( ) O coeficiente de mortalidade no Brasil em 
2013 foi de 2,3/10.000.

d. ( ) O coeficiente de incidência em Santa Catarina 
é, em média, 30/10.000.

e. ( ) A maior taxa de incidência no Brasil está na 
Região Sul.

25. Para a realização do controle de qualidade de 
comprimidos, podem ser aplicados testes de:

1. Desagregação
2. Dissolução
3. Resistência
4. Aderência
5. Friabilidade

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
e. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
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30. Há, na literatura e nas orientações práticas, dife-
rentes abordagens para a educação em saúde. As con-
ferências internacionais e a literatura apontam como 
princípios fundamentais para a educação em saúde a 
observância dos princípios da Promoção da Saúde.

Assinale a alternativa que expressa conceitos de pro-
moção da saúde.

a. ( ) Modelo hospitalar hegemônico, integralidade, 
universalidade e equidade.

b. ( X ) Multicausalidade, intersetorialidade, participa-
ção social, hábitos saudáveis.

c. ( ) Serviços clínicos, clínica interpessoal e clínica 
da reforma psiquiátrica.

d. ( ) Gestão taylorista, administração pública e 
enfoque sistêmico.

e. ( ) Saber profissional hegemônico, acesso a 
medicamentos e consultas, prioridade de 
serviços clínicos.

28. O medicamento fenoximetilpenicilina potássica 
80.000 UI/mL, para tratamento da doença falciforme, é 
disponibilizado da seguinte forma para a população:

a. ( ) Disponibilizado pelo Programa Saúde Não 
Tem Preço do Ministério da Saúde.

b. ( ) Adquirido e dispensado pelo município, de 
acordo com as necessidades locais.

c. ( ) Adquirido e dispensado pelos serviços esta-
duais de referência em hematologia.

d. ( ) Financiado e dispensado pelo Sistema de 
Vigilância Epidemiológica municipal.

e. ( X ) Financiado e adquirido pelo Ministério 
da Saúde, dispensado aos usuários pelo 
município.

29. Sobre a organização da assistência farmacêutica 
no SUS, é correto afirmar:

a. ( ) Cabe aos Estados a programação e aquisição 
de anticoncepcionais e preservativos.

b. ( ) A União deve financiar, no mínimo, R$ 9,36 
por habitante por ano.

c. ( ) O Componente Estratégico da Assistência 
farmacêutica é responsável pela aquisição e 
distribuição de medicamentos para doenças 
raras e pelos antimicrobianos de alto custo.

d. ( X ) Estados e municípios devem pactuar na CIB 
a seleção e aquisição dos medicamentos e 
insumos do Componente Básico, incluindo 
fitoterápicos e matrizes homeopáticas.

e. ( ) Medicamentos para tratamento do tabagismo 
devem ser selecionados e adquiridos pelos 
municípios que mantêm grupos de apoio para 
estes pacientes.
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