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CARGO
FARMACEUTICO

CONCURSO PÚBLICO

ATENÇÃO! INSTRUÇÕES PARA A PROVA
1. Você receberá do fiscal: um CADERNO DE QUESTÕES e um CARTÃO DE RESPOSTAS
personalizado.
2. Confira, abaixo, seu nome, inscrição, cargo que você se escreveu e compare informações com o
CADERNO DE QUESTÕES e CARTÃO DE RESPOSTAS.
3. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer
erro, notifique o Fiscal.
4. Este Caderno de Provas contém 40(quarenta) questões numeradas sequencialmente de 1 a 40.
5. Leia atentamente cada questão e assinale, no CARTÃO DE RESPOSTAS, a alternativa que mais
adequadamente a responde.
6. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das
provas.
7. Após concluir a prova, o candidato deverá entregar o caderno de provas e o CARTÃO DE RESPOSTAS
devidamente assinado.
8. Observe as seguintes recomendações relativas ao CARTÃO DE RESPOSTAS:
9. O CARTÃO DE RESPOSTAS não deve ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer
registro fora dos locais destinados às respostas.
10. A maneira correta de assinalar a alternativa no CARTÃO DE RESPOSTAS é cobrir fortemente, com
caneta esferográfica preta ou azul, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:
A

C

B

D

E

11. A leitora óptica NÃO registrará questões sem marcação, marcação pouco nítida ou com mais de uma
alternativa assinalada.
12. Você dispõe de 03(três) horas para fazer esta prova e marcar o CARTÃO DE RESPOSTAS.
13. Nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida 01(uma) hora do seu início.
14. Não será permitida a utilização de aparelho celular, qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina
calculadora.
15. Os dois últimos candidatos da mesma sala só poderão ser liberados juntos.
16. A Folha Resposta abaixo não tem caráter legal, objetiva apenas a conferência do Gabarito do Candidato.
.........................................................................................................................................................
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LÍNGUA PORTUGUESA

imunizadas em locais de difícil acesso ou de maior
vulnerabilidade social”.
Texto I para as questões de 1 a 6.
Pediatras cobram do governo uma ação mais
efetiva para estimular a vacinação
Nesta quarta-feira (09), a Sociedade Brasileira de
Pediatria (SBP) encaminhou um manifesto ao
Ministério da Saúde cobrando providências urgentes
para estimular a população brasileira a aderir às
campanhas de vacinação e que o serviço seja
prestado com mais facilidade.

A SBP lembra em seu manifesto a importância de
que o governo patrocine campanhas de
esclarecimento contínuas em resposta às ações do
movimento antivacina. Na avaliação dos pediatras,
esse grupo, que tem agido em escala mundial, tem
divulgado informações falsas e equivocadas sobre a
importância da imunização de crianças e adultos,
desestimulando a ida das famílias aos postos para
vacinarem seus filhos. O Ministério da Saúde ainda
não se pronunciou sobre o assunto.
https://paraiba.com.br/2020/09/09

O segmento profissional de saúde faz essa cobrança
depois que dados do Programa Nacional de
Imunizações apontou que o país não conseguiu
alcançar a meta para nenhuma das principais vacinas
infantis.
A SBP diz que a manutenção do quadro atual
configura grave sinal de alerta para as autoridades
sanitárias. A presidente da Sociedade Brasileira de
Pediatria, Lucia Rodrigues Silva, disse que,
independentemente do contexto da pandemia da
covid-19, estratégias devem ser elaboradas de modo
urgente para que pais e responsáveis possam manter
as cadernetas de vacinação das crianças em dia.
“O cuidado com a saúde das crianças e dos
adolescentes é uma missão que recai sobre pais e
responsáveis. Por isso, eles devem ser orientados a
levar seus filhos aos postos de saúde. Trata-se de
uma responsabilidade cívica com o bem-estar
individual e coletivo, conforme prevê o Estatuto da
Criança e do Adolescente”, disse.
No manifesto, a SBP pede ainda ao Ministério da
Saúde que, juntamente com estados e municípios,
garanta aos médicos e profissionais da saúde
infraestrutura necessária para que o acesso às vacinas
seja facilitado a todos. De acordo com a presidente
da entidade, “há situações que podem ser analisadas,
como ampliar o horário de funcionamento dos postos
de saúde e fazer busca ativa de pessoas a serem

1. Analise as afirmações seguintes de acordo com o
texto.
I. A expectativa de uma vacina contra a Covid-19
gerou nas pessoas muita ansiedade e favoreceu
muita gente a deixar de levar suas crianças e
adolescentes para tomar as vacinas já existentes e
eficazes na prevenção de doenças.
II. Segundo declaração do Ministério da Saúde, a
diminuição na cobertura de vacinas é uma
realidade brasileira, portanto o fato das metas
vacinais não serem atingidas compromete as
pesquisas da área de imunização.
III. Médicos estão preocupados com dados da
vacinação infantil, por isso defendem o lançamento
de estratégias que fomentem a responsabilidades
do estado, pais e responsáveis para a imunização de
crianças.
IV. Para a SBP, a dificuldade de acesso, falta de
infraestrutura como também a veiculação de
fake news podem ter contribuído para a
elevação da cobertura vacinal no Brasil.
V. A vacinação tem um princípio de proteção e
cuidados básicos de saúde individual e coletiva
no combate de doenças em crianças, sendo
incumbências de pais e responsáveis,
determinadas pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente.
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Assinale a alternativa CORRETA.
A. II, IV e V, apenas.
B. II, III e IV, apenas.
C. I e IV, apenas.
D. III e V, apenas.
E. I e II, apenas.
2. “Nesta quarta-feira (09), a Sociedade Brasileira
de Pediatria (SBP) encaminhou um manifesto ao
Ministério da Saúde cobrando providências
urgentes”
Quanto à transitividade verbal, “encaminhou”, é
um verbo:
A. De ligação, pois liga o sujeito ao predicativo.
B. Transitivo direto, pois tem sentido completo.
C. Transitivo indireto, pois necessita de um
complemento sem preposição.
D. Intransitivo, pois não necessita de complemento.
E. Transitivo direto e indireto, pois necessita de dois
complementos.
3. No trecho: “No manifesto, a SBP pede ainda ao
Ministério da Saúde...”, o emprego da vírgula dáse para separar:
A. Termos da mesma função sintática.
B. Orações coordenadas assindética.
C. Adjunto adverbial.
D. Aposto explicativo.
E. Orações independentes.
4. “A SBP diz que a manutenção do quadro atual
configura grave sinal de alerta para as autoridades
sanitárias”.

5. Trata-se de uma responsabilidade cívica com o
bem-estar individual e coletivo, conforme prevê
o Estatuto da Criança e do Adolescente”, disse.
Sobre o trecho, estão corretas as opções,
EXCETO:
A. “se” exerce a função de indeterminação do
sujeito.
B. Conforme o Novo Acordo Ortográfico, “bemestar” está escrito incorretamente, pois sua forma
correta é grafada sem hífen.
C. “da” e “do” estabelecem relação de posse.
D. “conforme” é conjunção subordinativa.
E. “disse” é verbo dicendi usado em notícias
jornalísticos.
6. “O cuidado com a saúde das crianças e dos
adolescentes é uma missão que recai sobre pais e
responsáveis. Por isso, eles devem ser orientados
a levar seus filhos aos postos de saúde.
A respeito do
CORRETA:

trecho,

assinale

a

opção

A. “que” é conjunção.
B. “sobre” pode ser substituído por “sob” sem alterar
o sentido do texto.
C. “Por isso” estabelece uma ideia de oposição ao
enunciado anterior.
D. “eles” é anafórico, pois faz referência a termos já
citados anteriormente.
E. “a” é artigo definido, feminino, singular.
Texto II para as questões 7 e 8.

Nesse trecho do texto I tem-se um período
composto por:
A. Subordinação.
B. Duas orações principais.
C. Duas orações absolutas.
D. Coordenação.
E. Coordenação e subordinação.
https://www.piadas.com.br
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7. No que se refere à tipologia textual, é CORRETO
afirmar que o texto II é predominantemente
formado por sequências:
A. Injuntivas.
B. Expositivas.
C. Narrativas.
D. Descritivas.
E. Argumentativas.
8. Em “BIBI”..., o leitor percebe a inserção de
sonoridade no texto. Nesse caso, a figura de
linguagem usada é:
A. Gradação.
B. Hipérbole.
C. Eufemismo.
D. Anáfora.
E. Onomatopeia.

C. Preconceito linguístico.
D. Regência nominal.
E. Concordância verbal.
10. Sobre o emprego de “NÉ?” no primeiro
quadrinho, assinale a opção FALSA:
A. Expressão usada no final de uma oração
declarativa afirmativa, esperando uma resposta
negativa.
B. É de uso coloquial e da linguagem informal.
C. Resulta da contração da locução “não é”.
D. Usado como marcador conversacional.
E. Indica pedido de confirmação ou de concordância
como o que foi dito anteriormente.
CONHECIMENTOS GERAIS
11. obre a localização do município de PassagemPB, assinale a opção INCORRETA.

Texto III para as questões 9 e 10.
A. Situa-se na região central do Estado da Paraíba.
B. Situa-se na Microrregião Sertão Paraibano e
Mesorregião Patos.
C. Insere-se no Polígono das Secas e possui clima
Bsh-semiárido quente com chuvas de verão.
D. Encontra-se inserido nos domínios da bacia
hidrográfica do Rio Piranhas, sub-bacia do Rio
Espinharas.
E. Seus principais tributários são: o Rio da Farinha e
os riachos: dos Porcos, da Boa Vista, Reinado,
Caraibeira, da Aba, Pinga, do Covão e Tauá.
12. O litoral sul da Paraíba é um turbilhão de
surpresas para os visitantes. Estuários, falésias
que se assemelham a caleidoscópios, praias
selvagens, arrecifes e um mar cor azul turquesa
que hipnotiza os turistas.
http://www.upa.unicamp.br/direitos-humanos-armandinho

9. “ASSISTIU UM FILME DE TERROR E
AGORA ESTÁ COM MEDO, NÉ?”
O trecho NÃO CONDIZ com a norma padrão
porque há um problema de:
A. Concordância nominal.
B. Regência verbal.

(https://www.destinoparaiba.pb.gov.br/litoral-sul)

São praias do litoral Sul da Paraíba, EXCETO:
A. Praia Barra de Gramame.
B. Praia do Amor.
C. Praia de Coqueirinho.
D. Praia do Jacaré.
E. Praia Bela.
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13.O secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério
da Agricultura, Jorge Seif, comemorou a
liberação em um vídeo publicado neste domingo
(1°) em uma rede social. “Estamos aqui em alto
mar, Fernando de Noronha, nós estamos vendo a
pesca artesanal acontecendo graças à sardinha que
foi liberada pelo ICMBio, MMA e Secretaria
Nacional de Aquicultura e Pesca”, disse.
(https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/11/01)

A respeito da Ilha de Fernando de Noronha
Assinale a alternativa INCORRETA:
A. A Ilha de Fernando de Noronha faz parte do
estado de Pernambuco.
B. A autorização da pesca foi assinada por Salles,
Ministro do Meio Ambiente e pelo presidente
do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio), Fernando Lorencini.
C. O secretário de Meio Ambiente de Pernambuco, José
Antônio Bertotti Júnior, também elogiou a medida e
alertou que a liberação da pesca neste momento
aumentará o número de peixes e potencializará a
economia da região.
D. A pesca artesanal e comercial estava proibida na
área do Parque Nacional Marinho desde a sua
criação, em 1988, para preservar o ecossistema.
E. O Parque Nacional Marinho de Noronha é uma
área de proteção integral, um santuário ecológico
para várias espécies de peixes, golfinhos e
tubarões.
14. A cidade do Recife espalha-se pela planície
fluviomarinha formada pela junção dos rios
_____ e _____ e pelos morros que a circundam,
tendo ao norte a cidade de Olinda e, ao sul, os
Montes Guararapes, ambos sítios históricos
ligados ao patrimônio artístico e cultural do
Brasil. A história da ocupação da cidade do Recife
é a história dos mocambos, escrita pela população
pobre que só tem alternativa de moradia se invadir
áreas naturais, tais como os manguezais.
(https://www.icmbio.gov.br)

São os nomes dos dois rios que se encontram na
cidade do Recife:
A. Curimataú e Mamanguape.
B. Capibaribe e Beberibe.
C. Ipojuca e Guararapes.

D. Tejipió e Camaragibe.
E. Jaboatão e Pirapama.
15. Maria da Conceição Evaristo de Brito nasceu
em 29 de novembro de 1946, em Belo Horizonte
(MG). Foi a segunda de nove irmãos. Teve
a infância e a adolescência marcadas pela
miséria, na extinta favela do Pindura Saia na
região centro-sul da capital mineira. Trabalhou
como babá e faxineira enquanto cursava os
estudos secundários, aspirando à carreira de
professora, mas quando concluiu o curso normal,
não conseguiu emprego em Belo Horizonte.
(https://brasilescola.uol.com.br)

Sobre Conceição Evaristo, analise os itens e
assinale a alternativa INCORRETA:
A. Estreou na literatura no ano de 1990, quando seis
de seus poemas foram incluídos no volume 13 de
uma publicação literária periódica.
B. Autora de contos, poemas e romances, parte deles
traduzida para o inglês e o francês.
C. Além de vasta obra teórica, foi finalista do prêmio
jabuti em 2015.
D. Foi contemplada, em 2018, com o prêmio de
literatura do governo de Minas Gerais pelo
conjunto de sua obra, sendo reconhecida como
uma das mais importantes escritoras brasileiras da
contemporaneidade.
E. A poética de Evaristo é conduzida principalmente
pelo eu-lírico e personagens de mulheres índias.
16. Não há dúvida de que a vulnerabilidade da
mulher ficou maior nos últimos meses. Ainda que
não seja a causa, o isolamento social tem
aumentado o número de episódios de violência,
em todas as suas formas, fenômeno que não se
revela somente no Brasil, mas mundialmente.
(https://www.tjsc.jus.br)

Sobre os meios de funcionamento da Campanha
sinal vermelho contra a violência doméstica,
assinale a opção FALSA:
A. Para a segurança de todos e o sucesso da operação
Campanha sinal vermelho, o farmacêutico que
atender a mulher vítima de violência será
chamado à delegacia para servir de testemunha.
B. O sinal "X" feito com batom vermelho (ou
qualquer outro material) na palma da mão ou em
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um pedaço de papel, o que for mais fácil,
permitirá que o farmacêutico ou o atendente das
farmácias e drogarias previamente cadastradas
reconheça que aquela mulher foi vítima de
violência doméstica.
C. Quando a pessoa mostrar o "X", o atendente, de
forma reservada, usando os meios à sua
disposição, registra o nome, o telefone e o
endereço da suposta vítima, e liga para o 190 para
acionar a Polícia Militar.
D. As farmácias passam a ser mais um local para que
as mulheres busquem socorro para sair de uma
situação de violência.
E. Se houver flagrante, a Polícia Militar
encaminhará a vítima e o agressor para a
delegacia de polícia. Caso contrário, o fato será
informado à delegacia de polícia por meio de
sistema próprio para dar os encaminhamentos
necessários - boletim de ocorrência e pedido de
medida protetiva.
17. "Nos anos 1950, Mauricio de Sousa começou a
procurar emprego como desenhista. Ouviu um
'desista, menino'. Depois surgiu uma vaga no
jornalismo. E Mauricio foi aprimorando seu método
de contar histórias. (https://g1.globo.com)

o título eleitoral, declara por escrito, de forma
falsa, residir no município ou com ele possuir
vínculos capazes de comprovar o domicílio
eleitoral, apresentação de contrato de locação
falso ou outros documentos criados com esse
objetivo. (https://www.tre-pb.jus.br)
O texto trata do crime eleitoral denominado de:
A. Calúnia, difamação e injúria.
B. Falsidade ideológica.
C. Corrupção eleitoral.
D. Desobediência e desordem.
E. Impedimento ao exercício do voto.
19. O governador João Azevêdo assinou, nesta
quinta-feira (15), no Centro de Convenções de
João Pessoa, os contratos para construção de três
empreendimentos no Polo Turístico Cabo Branco.
Serão instalados na Capital paraibana o Ocean
Palace Jampa Eco Beach Resort, o Amado Bio &
Spa Hotel e o Surf World Park, que irão injetar
cerca de R$ 600 milhões na economia do Estado
em sua fase de construção e gerar inicialmente
mais de 4.600 empregos diretos e indiretos.
(https://paraiba.pb.gov.br)

A respeito da obra de Maurício de Sousa, é
FALSO afirmar que:

São verdadeiras as afirmações sobre o Polo
Turístico Cabo Branco, EXCETO:

A. No cinema, o filme "Turma da Mônica: Laços" foi um
sucesso de bilheteria em 2019.
B. A primeira tirinha de Maurício de Sousa foi publicada
em 1959.
C. A personagem da Mônica ganhou tanto espaço
que acabou tendo sua própria revista em 1980,
sendo a segunda publicação infantil colorida
brasileira.
D. Marcelinho é um personagem de Maurício de
Sousa que adora economizar água, energia e preza
pela sustentabilidade.
E. Há versão da Turma da Mônica para adolescente,
denominada Turma da Mônica Jovem.

A. O Polo Turístico Cabo Branco é o maior polo
turístico planejado do Nordeste e possui uma área
de 654 hectares com 35 lotes.
B. Foram assinados três contratos para a construção
de um hotel pelo Grupo A. Gaspar, um outro hotel
pelo grupo Amado e um grande parque de
animação, que será um dos maiores do mundo e
que também contará com um hotel.
C. A Paraíba terá a primeira grande piscina de surf,
onde poderão ser realizadas etapas de campeonato
mundial da modalidade esportiva.
D. As obras já foram iniciadas e deverão ser
concluídas, no máximo, em um ano.
E. A concepção
do
projeto
prevê um
empreendimento
autossuficiente
energeticamente, com a utilização de energia
fotovoltaica.

18.
Trata-se de crime na esfera eleitoral, o que se
busca proteger é a veracidade do documento, ou
seja, a verdade do seu conteúdo. O agente do
crime forma um documento, até então inexistente,
para através dele fraudar a verdade. O exemplo
mais corriqueiro é o do eleitor que para transferir

20. Já é utilizada em segmentos como a Medicina e
a Engenharia. Construções, órgãos, objetos de
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decoração e até equipamentos podem ser feitos
em questão de horas e servir a diversos
propósitos. Em franca expansão, esse mercado
tem muito a ser explorado tanto por designers,
artistas visuais e arquitetos quanto por biológicos,
biotecnólogos e médicos.
(https://www.blogdoead.com.br/profissoes-futuro)

O trecho faz referência à profissão tecnológica
de:

Os destaques apresentados na figura indicam as
funções de:
A. De Leitor (gravador) de Disquete e CD-ROM.
B. Da Visão interna de um PC.
C. De Disco Rígido (HD).
D. De Modem (Modulador Demodulador).
E. De Conectores e Cabos.
23. Os softwares podem ser classificados quanto a
forma de disponibilização em:

A. Analista de Segurança da Informação.
B. Cientista de dados.
C. Especialista em impressão 3D.
D. Especialista em energia renovável ou energia
alternativa.
E. Marketing Digital.
INFORMÁTICA
21. No computador, é um espaço no disco rígido
usado para armazenar temporariamente dados na
memória RAM, chaveando-os quando necessário.
O conceito refere-se à um(a):
Assinale a alternativa CORRETA:

I.
II.
III.
IV.

Freeware.
Shareware.
Fonte aberta.
Domínio Público.

Estão CORRETAS:
A. II, III, IV, apenas.
B. I, II, III, apenas.
C. I, II, III, IV.
D. I, III, IV, apenas.
E. I, II, IV, apenas.
24. Os atalhos correspondem à digitação de teclas
combinadas que executam determinada função no
navegador.

A. Cache.
B. Memória virtual.
C. Memória RAM.
D. Placa-mãe.
E. Drive óptico.

Sobre a ação e os atalhos do Internet Explorer,
analise os itens a seguir:
AÇÃO
I. Adicionar o site atual
aos favoritos
II. Fechar a guia

22. Sobre os Componentes do PC, analise as
funções destacadas na figura abaixo:

III. Ir para a home page
IV. Excluir o histórico de
navegação
V. Obter ajuda e suporte

Estão CORRETAS:
A.
B.
C.
D.
E.

I, III, IV, V, apenas.
I, II, III, V, apenas.
I, II, III, IV, V.
I, II, III, IV, apenas.
I, II, IV, V, apenas.

ATALHO DE
TECLADO
Ctrl + D
Ctrl + W
(Não disponível)
(Não disponível)
F5
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25. “Este malware finge ser um software legítimo
para enganar o usuário e abrir as portas para que
uma pessoa acesse seu computador ou colete seus
dados sem seu consentimento. Esta pessoa por ter
acesso ao seu computador pode enviar spans,
infectar outros computadores e atacar seu
servido”.
O conceito refere-se à:
A. Worms.
B. Cavalos de Troia (Trojans).
C. Spyware.
D. Bot e botnet.
E. Hijackers (sequestrador de navegador).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26. De acordo com a Constituição Federal, analise
os itens sobre a assistência à saúde, e assinale a
alternativa INCORRETA:
A. A assistência à saúde é livre à iniciativa pública e
privada.
B. As instituições privadas poderão participar de
forma complementar do sistema único de saúde,
segundo diretrizes deste, mediante contrato de
direito público ou convênio, tendo preferência as
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
C. É vedada a destinação de recursos públicos para
auxílios ou subvenções às instituições privadas
com fins lucrativos.
D. É vedada a participação direta ou indireta de
empresas ou capitais estrangeiros na assistência à
saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
E. A lei disporá sobre as condições e os requisitos
que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e
substâncias humanas para fins de transplante,
pesquisa e tratamento, bem como a coleta,
processamento e transfusão de sangue e seus
derivados, sendo vedado todo tipo de
comercialização.
27. Segundo o art. 198, da Constituição Federal, as
ações e serviços públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e constituem
um sistema único, organizado de acordo com as
seguintes diretrizes.

I. Descentralização, com direção única em
cada esfera de governo.
II. Atendimento integral, com prioridade para
as atividades preventivas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais.
III. Participação da comunidade.
IV. Participação dos órgãos de Controle.
Estão CORRETAS:
A. II, III, IV.
B. I, III, IV, apenas.
C. I, II, III, apenas.
D. I, II, IV, apenas.
E. I, II, III, IV.
28. Sobre o Sistema de Saúde Municipal, analise os
itens e assinale a alternativa INCORRETA
A. A totalidade das ações e de serviços de atenção à
saúde, no âmbito do SUS, deve ser desenvolvida
em um conjunto de estabelecimentos,
organizados
em
rede
regionalizada
e
hierarquizada,
e
disciplinados
segundo
subsistemas, um para cada município.
B. O SUS-Municipal é voltado ao atendimento
parcial de sua própria população e inserido de
forma indissociável no SUS, na abrangência
estadual.
C. Os estabelecimentos desse subsistema municipal,
do SUS-Municipal, não precisam ser,
obrigatoriamente, de propriedade da prefeitura,
nem precisam ter sede no território do município.
D. Independentemente
da
gerência
dos
estabelecimentos prestadores de serviços ser
estatal ou privada, a gestão de todo o sistema
municipal é, necessariamente, da competência do
poder público e exclusiva desta esfera de governo,
respeitadas as atribuições do respectivo Conselho
e de outras diferentes instâncias de poder.
E. O caráter diferenciado do modelo de gestão é
transitório, vez que todo e qualquer município
pode ter uma gestão plenamente desenvolvida,
levando em conta que o poder constituído, neste
nível, tem uma capacidade de gestão
intrinsecamente igual e os seus segmentos
populacionais dispõem dos mesmos direitos.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULO – EDITAL Nº 001/2020

29. Sobre o Controle, Avaliação e Auditoria no
SUS, analise os itens a seguir e assinale a
alternativa INCORRETA:
A. O cadastro de unidades prestadoras de serviços de
saúde (UPS), completo e atualizado, é requisito
básico para programar a contratação de serviços
assistenciais e para realizar o controle da
regularidade dos faturamentos.
B. Compete ao órgão gestor do SUS responsável
pelo relacionamento com cada UPS, seja própria,
contratada ou conveniada, a garantia da
atualização permanente dos dados cadastrais, no
banco de dados nacional.
C. Os bancos de dados nacionais, cujas normas são
definidas pelos órgãos do MS, constituem
instrumentos essenciais ao exercício das funções
de controle, avaliação e auditoria.
D. As ações de auditoria analítica e operacional
constituem responsabilidades da esfera municipal
do SUS, o que exige a estruturação do respectivo
órgão de controle, avaliação e auditoria, incluindo
a definição dos recursos e da metodologia
adequada de trabalho.
E. As ações de controle devem priorizar os
procedimentos técnicos e administrativos prévios
à realização de serviços e à ordenação dos
respectivos pagamentos, com ênfase na garantia
da autorização de internações e procedimentos
ambulatoriais - tendo como critério fundamental
a necessidade dos usuários - e o rigoroso
monitoramento
da
regularidade
e
da
fidedignidade dos registros de produção e
faturamento de serviços.
30. São Responsabilidades da Gestão Plena do
Sistema Municipal, entre outras, EXCETO:
A. Elaboração de toda a programação municipal,
contendo, inclusive, a referência ambulatorial
especializada e hospitalar, com incorporação
negociada à programação estadual.
B. Gerência de unidades próprias, ambulatoriais e
hospitalares, inclusive as de referência.
C. Formulação e execução da política de sangue e
hemoterapia.
D. Execução de ações de epidemiologia, de controle
de doenças e de ocorrências mórbidas,
decorrentes de causas externas, como acidentes,
violências e outras incluídas no TFECD.

E. Formulação e execução da política de sangue e
hemoterapia.
31. De acordo com a Resolução Da Diretoria
Colegiada - RDC Nº 67, de 8 de outubro de 2007
que dispõe sobre Boas Práticas de Manipulação
de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso
Humano em farmácias, em seu Art. 2º diz que a
farmácia é:
Assinale a alternativa CORRETA:
A. Classificada conforme os 6 (seis) grupos de
atividades estabelecidos no Regulamento Técnico
desta Resolução, de acordo com a complexidade
do processo de manipulação e das características
dos insumos utilizados, para fins do atendimento
aos critérios de Boas Práticas de Manipulação em
Farmácias (BPMF).
B. Classificada conforme os 2 (dois) grupos de
atividades estabelecidos no Regulamento Técnico
desta Resolução, de acordo com a complexidade
do processo de manipulação e das características
dos insumos utilizados, para fins do atendimento
aos critérios de Boas Práticas de Manipulação em
Farmácias (BPMF).
C. Classificada conforme os 6 (seis) grupos de
atividades estabelecidos no Conselho Regional de
Farmácia, de acordo com a complexidade do
processo de manipulação e das características dos
insumos utilizados, para fins do atendimento aos
critérios de Boas Práticas de Manipulação em
Farmácias (BPMF).
D. Classificada conforme os 4 (quatro) grupos de
atividades estabelecidos no Regulamento Técnico
desta Resolução, de acordo com a complexidade
do processo de manipulação.
E. Classificada conforme os 10 (dez) grupos de
atividades estabelecidos no Regulamento Técnico
desta Resolução, de acordo com a complexidade
do processo de manipulação e das características
dos insumos utilizados, para fins do atendimento
aos critérios determinados pelo Ministério da
Saúde.
32. De acordo com os Medicamentos manipulados,
associe a numeração de 1 a 3, de acordo com os
parênteses:
(1) Sólidos.
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(2) Semi-sólidos.
(3) Líquidos não estéreis.
( ) Descrição, aspecto, caracteres organolépticos
e peso médio. Devem ser calculados o desvio
padrão e o coeficiente de variação em relação
ao peso médio.
( ) Descrição, aspecto, caracteres organolépticos,
pH e peso ou volume antes do envase.
( ) Descrição, aspecto, caracteres organolépticos,
pH (quando aplicável) e quantidade em peso
ou volume.
A sequência CORRETA é:
A. 1 – 2 – 3.
B. 1 – 3 – 2.
C. 2 – 3 – 1.
D. 3 – 2 – 1.
E. 2 – 1 – 3.
33. Sobre a manipulação de citostáticos, hormônios
e antibióticos, é CORRETO afirmar que:
I. Para manipulação dessas classes terapêuticas,
a farmácia deverá possuir salas dedicadas,
dotadas cada uma de antecâmara, com
sistemas de ar independentes e de eficiência
comprovada.
II. As salas possuem pressão negativa em
relação à antecâmara, de forma a impedir o
lançamento de pós no laboratório ou no meio
ambiente, evitando contaminação cruzada,
protegendo o manipulador e o meio
ambiente. Este diferencial de pressão deve
ser no mínimo 5 Pa (Pascais).
III. Com uma periodicidade de pelo menos 12
meses, deverá ser verificada a eficácia do
sistema ou dessas salas, sendo medida
principalmente a eficiência e a velocidade de
captura prevista no projeto e a contagem de
partículas.
IV. As matérias-primas deverão ser adquiridas
somente
de
fornecedor
qualificado,
obedecendo a ficha de especificação. O
farmacêutico determinará uma planilha de
rodízio de manipuladores para realizar estas
formulações, com registros. Devem ser
utilizados EPI próprios.

V. Na pesagem para manipulação é realizada
apenas um vez pelo operador e farmacêutico,
com registro desta operação.
VI. A dispensação é mediante orientação
farmacêutica, no caso de antibióticos, deve
ser salientada a necessidade de uso do
medicamento pelo período preconizado pelo
prescritor, mesmo que os sintomas tenham
desaparecido.
Estão CORRETAS:
A. I, II, III e VI apenas.
B. II, III, IV e V apenas.
C. I, II, III, IV e VI apenas.
D. III, IV, V e VI apenas.
E. I, II, V e VI apenas.
34. A prescrição de medicamentos antimicrobianos
deverá ser realizada em receituário privativo do
prescritor ou do estabelecimento de saúde, não
havendo, portanto modelo de receita específico. A
receita deve ser prescrita de forma legível, sem
rasuras, em 2 (duas) vias e contendo os seguintes
dados obrigatórios, EXCETO:
A. Identificação do paciente: nome completo, idade
e sexo;
B. Nome do medicamento ou da substância prescrita
sob a forma de Denominação Comum Brasileira
(DCB),
dose
ou
concentração,
forma
farmacêutica, posologia e quantidade (em
algarismos arábicos );
C. Identificação do emitente: nome do profissional
com sua inscrição no Conselho Regional ou nome
da instituição, endereço completo, telefone,
assinatura e marcação gráfica (carimbo); e
D. Data da emissão.
E. A rubrica do farmacêutico, atestando o
atendimento, no verso da receita.
35. Sobre a Manipulação
CORRETO afirmar que:

Homeopática

é

I. Para a manipulação desses medicamentos os
funcionários devem estar higienizados e não
odorizados.
II. A estrutura física deve conter: Sala exclusiva e
isolada
fisicamente
para
preparações
homeopáticas, localizada em área de baixa
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incidência de radiações e odores fortes; área ou
local de sanitização e inativação;
III. A farmácia que realizar preparo de autoisoterápico deve possuir uma sala específica
para coleta e manipulação até 12CH ou 24DH.
IV. A limpeza e a sanitização do local deve utilizar
produtos sem odores e que não deixem resíduos,
como por exemplo, solução hidroalcoólica 70 %
(p/p) (77ºGL).
V. O prazo de validade e a manipulação da Matriz
(forma farmacêutica homeopática de estoque)
com teor alcoólico devem ser realizados de
acordo com a terceira edição da Farmacopeia
Homeopática Brasileira.
VI. O controle de qualidade é realizado no insumo
inerte através de análise de acordo com a
farmacopeia/fornecedor e também de análise
microbiológica das matrizes de estoque, por
amostragem
representativa,
devendo-se
estipular periodicidade adequada.
Estão CORRETAS:
A. I, II, III e IV apenas.
B. II, III, V e VI apenas.
C. III, IV, V, e VI apenas.
D. I, III, V e Vi apenas.
E. I, II, III, IV, V, VI.
36. Com base nessas diretrizes, que são agravadas
pelo cenário de pandemia, os proprietários de
farmácias devem estar atentos às recomendações
de higienização dos ambientes. Em conformidade
com os apontamentos do Ministério da Saúde
(MS), algumas recomendações para a limpeza dos
estabelecimentos são:
I. Produtos para limpeza: As substâncias
indicadas para limpeza e desinfecção dos
ambientes são, principalmente, solução de
hipoclorito 1%, álcool 70% e detergentes que
contenham cloro ativo. Além disso, a
Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI)
recomenda água sanitária e desinfetantes em
geral, para higienização de superfícies e
objetos.
II. Higienização das roupas: as autoridades de
saúde recomendam que as vestimentas dos
profissionais sejam esterilizadas, ao menos,
duas vezes por semana. No entanto, o

funcionário
deve
trocar
de
roupa,
imediatamente, caso tenha contato com algum
paciente, supostamente, infectado. Para a
esterilização, é recomendado que a lavagem
seja feita com água quente, em 75 graus,
deixando de molho por 30 minutos. Caso seja
necessário um procedimento mais rápido, a
temperatura pode ser aumentada para 80 graus,
deixando em repouso por 10 minutos.
III. Utensílios
para
instrumentação
clínica: objetos
como
estetoscópios,
termômetros, glicosímetros, aparelho de
pressão, balanças, entre outros, que fazem
parte do cotidiano das farmácias, devem ser
higienizados com álcool líquido 70% após
cada utilização.
IV. Ambientes da farmácia e aparelhos: chão,
banheiros, pias, balcão, além de equipamentos
como refrigerados e ar-condicionado, por
exemplo, devem ser desinfetados com cloro
ativo ou solução hipoclorito 1%. Esse
procedimento de limpeza deve ser realizado,
ao menos, uma vez ao dia.
V. Armazenamento de produtos de limpeza e
precauções: os utensílios utilizados para
limpeza da farmácia devem ser guardados em
uma área própria, separadamente, dos demais
ambientes da unidade de saúde. Durante a
aplicação desses produtos, a recomendação é
seguir os apontamentos do fabricante. Além
disso, o uso de luvas e óculos de proteção
também são indicados para o manuseio de
muitas desses objetos e substâncias.
Estão CORRETAS:
A. I e II apenas.
B. II, III e IV apenas.
C. II, IV e V apenas.
D. I, III e V apenas.
E. I, II, III, IV e V.
37. Para que um medicamento atue e produza seus
efeitos característicos, deve primeiro ser
absorvido e então atingir uma concentração
eficiente em seu local de ação. A absorção da
droga geralmente é definida como a passagem da
droga de seu local de administração para a
corrente sanguínea.
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“Estes tipos de absorção são usados para
transportar fármacos excepcionalmente grandes
através da membrana celular. A endocitose
envolve o engolfamento de moléculas do fármaco
pela membrana e seu transporte para o interior
da célula pela compressão da vesícula cheia de
fármaco”.
Sobre os tipos de absorção de medicamentos
descrito anteriormente, assinale a alternativa
CORRETA:
A. Endocitose e exocitose.
B. Transporte Ativo.
C. Difusão Facilitada.
D. Difusão Passiva
E. Transporte Inativo.
38. São armazenados sob refrigeração (temperatura
entre 2 a 8ºC) com monitoramento diário de
temperatura máxima e mínima atingida no
período, a fim de manter a integridade do ativo.
Esse refrigerador é exclusivo para guarda de
matérias-primas e produtos farmacêuticos.
A descrição anterior relaciona com a forma de
armazenar um determinado tipo de produto é:
Assinale a alternativa CORRETA:
A. Produtos termolábeis.
B. Produtos fotossensíveis.
C. Produtos sujeitos a controle especial.
D. Embalagens.
E. Fármacos potentes.
39. A Organização Mundial da Saúde (OMS)
considera alarmante a situação criada pelo mau
uso dos antibióticos e que é preciso revertê-la.
Para tanto, existem recursos que não podem ser
negligenciados.
I. Antibióticos só devem ser utilizados sob
orientação médica para tratamento de infecção
por bactérias. Não fazem o menor efeito nas
infecções por vírus ou outros micro-organismos
patogênicos.
II. Antibióticos só devem ser usados nas doses
prescritas e no prazo determinado pelo médico.
Em geral, as primeiras doses eliminam as

bactérias mais frágeis e os sintomas melhoram.
Se o tratamento for interrompido nesse
momento, as mais fortes ganham espaço para
continuar se multiplicando e transmitindo a
resistência aos antibióticos para bactérias da
mesma geração e das gerações seguintes.
III. Descarte os antibióticos com prazo de validade
vencido e as sobras de medicamento para não
correr o risco de utilizá-los em outra ocasião,
quando podem ter perdido o efeito desejado.
IV. Evitar bebidas alcoólicas para não sobrecarregar
o fígado, uma vez que é nesse órgão que tanto o
álcool quanto a maior parte dos antibióticos são
metabolizados. Não é que o álcool corte o efeito
do remédio, mas pode alterar os níveis de sua
concentração no sangue.
V. Substituir, sempre que possível, na hora de
medicar as crianças, os antibióticos à base de
tetraciclina, que podem afetar a coloração dos
dentes em formação, por produtos equivalentes
que não apresentem esse efeito colateral.
Estão CORRETAS:
A. I e II apenas.
B. II, III e IV apenas.
C. II, IV e V apenas.
D. II, III, IV e V apenas.
E. I, II, III, IV e V.
40. A farmacovigilância consiste da ciência e das
atividades relativas à detecção, avaliação,
compreensão e prevenção de efeitos adversos ou
quaisquer
outros
possíveis
problemas
relacionados a medicamentos.
Sobre os objetivos de Farmacovigilância, analise
os itens:
I. Melhorar o cuidado com o paciente e a
segurança em relação ao uso de medicamentos e
a todas as intervenções médicas e paramédicas.
II. Melhorar a saúde pública e a segurança em
relação ao uso de medicamentos.
III. Contribuir para a avaliação dos benefícios,
danos, efetividade e riscos dos medicamentos,
incentivando sua utilização de forma segura,
racional e mais efetiva (inclui-se o uso custoefetivo).
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IV. Promover a compreensão, educação e
capacitação clínica em farmacovigilância e sua
comunicação efetiva ao público.
Estão CORRETAS:
A. I e II apenas.
B. III e IV apenas.
C. I e IV apenas.
D. I, II e IV apenas.
E. I, II, III e IV.
_______________________________________

