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CONCURSO PÚBLICO 

Cascavel/PR 
 

Farmacêutico 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição 
ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Saúde Pública 
Legislação Geral 
Noções de Segurança do Trabalho 
Conhecimentos Específicos 

10 
08 
02 
20 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas 
as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à 
sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até três horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas. 
O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo início das provas. Ao 
candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para 
conferência com o gabarito oficial. 

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação 
com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 
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11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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SAÚDE PÚBLICA 
 
1) No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o espaço 
geográfico contínuo constituído por agrupamentos de 
Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades 
culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e 
infraestrutura de transportes compartilhados, com a 
finalidade de integrar a organização, o planejamento e a 
execução de ações e serviços de saúde, é entendido como: 
 
a) Mapa da Saúde. 
b) Região de Saúde. 
c) Porta de Entrada. 
d) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde. 
e) Rede de Atenção à Saúde. 
 

2) Sobre as ações executadas pelo SUS, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Participação na formulação da política e na execução de 

ações de saneamento básico. 
(---) Formulação e execução da política de sangue e seus 

derivados. 
(---) Controle da prestação dos serviços que se relacionam de 

forma direta com a saúde, sendo os serviços que se 
relacionam indiretamente, responsabilidade do setor 
privado. 

 
a) E - C - C. 
b) C - C - E. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) C - C - C. 
 

3) Sobre os princípios e diretrizes do SUS, é CORRETO 
afirmar que: 
 
a) Igualdade da assistência significa ter capacidade de 

resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. 
b) Não haverá preconceitos ou privilégios de qualquer 

espécie, os desiguais nunca serão tratados de forma 
desigual. 

c) Universalidade de acesso garante atendimento prioritário 
às crianças vulneráveis. 

d) Haverá utilização da epidemiologia para o 
estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e 
a orientação programática. 

e) Os serviços públicos serão organizados de modo a realizar 
duplicidade de ações para fins idênticos. 

 

4) Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de 
Saúde (SUS): 
 

a) Ações de vigilância epidemiológica e não sanitária. 
b) Formulação de política de medicamentos e insumos de 

interesse para a saúde, exceto imunobiológicos. 
c) Formulação de política de vacinação compulsória. 
d) Execução de ações de vigilância nutricional e orientação 

alimentar. 
e) Produção particular de todas as substâncias de interesse 

para a saúde. 
 
 

5) Em relação à hierarquização do Sistema Único de Saúde 
(SUS), marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas 
e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 

(---) As Portas de Entrada do SUS serão referenciadas pelos 
serviços de atenção hospitalar e ambulatoriais 
especializados. 

(---) Mediante justificativa técnica e de acordo com o 
pactuado nas Comissões Intergestores, os entes 
federativos poderão criar novas Portas de Entrada às 
ações e serviços de saúde, considerando as 
características da Região de Saúde. 

(---) Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado 
em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, 
nos hospitais e em outras unidades integrantes da rede 
de atenção da respectiva região. 

 

a) C - C - E. 
b) C - E - E. 
c) E - C - C. 
d) E - C - E. 
e) C - C - C. 
 
 

6) Em relação às funções da Atenção Básica nas Redes de 
Atenção à Saúde (RAS), analisar a sentença abaixo: 
 

A Atenção Básica deve ser nas RAS, a modalidade de atenção 
e de serviço de saúde com o mais elevado grau de 
centralização e dependência dos demais componentes da 
rede (1ª parte). A Atenção Básica deve coordenar o cuidado 
e reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua 
responsabilidade, organizando as necessidades desta 
população em relação aos outros pontos de atenção à saúde 
(2ª parte). A Atenção Básica deve articular diferentes 
tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de 
uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e 
intervenções clínica e sanitariamente efetivas (3ª parte). 
 

A sentença está: 
 

a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta comente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
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7) Na Rede de Atenção à Saúde, a equipe volante que tem 
como um dos objetivos construir vínculos positivos e ampliar 
o acesso da população em situação de rua aos serviços de 
saúde é conhecida como: 
 
a) Consultório na rua. 
b) Equipe especializada de rua. 
c) Unidades Básicas de Saúde. 
d) Centros de Atenção Psicossocial. 
e) Centro de Referência de Assistência Social. 
 

8) Sobre as ações asseguradas no atendimento ao(à) 
trabalhador(a) no SUS, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 
(---) Orientação do(a) trabalhador(a) e/ou familiares sobre os 

encaminhamentos junto ao empregador e à Previdência 
Social, como a emissão da CAT, se este for segurado 
pelo Seguro Acidente de Trabalho (SAT) do INSS. 

(---) Acompanhamento das questões relacionadas à saúde 
do(a) trabalhador(a) durante o processo de retorno e 
reinserção no trabalho. 

(---) No caso do atendimento na Atenção Básica, notificação 
dos casos suspeitos ou confirmados de acidente ou 
doença relacionada ao trabalho. 

 
a) C - E - E. 
b) C - C - C. 
c) E - E - E.  
d) C - E - C. 
e) E - C - C.  
 

9) Em relação às políticas e programas de saúde do SUS, 
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O(A) _______________ é uma política intersetorial entre 
educação e saúde que compreende a escola como espaço 
privilegiado de práticas de promoção de saúde e prevenção 
de agravos e doenças, por meio de ações compartilhadas 
que têm como corresponsáveis atores de ambos os setores.  
 
a) Brasil Sorridente 
b) Unidade Básica na Escola 
c) Escola da Saúde 
d) Consultório na Escola 
e) Programa Saúde na Escola 
 

10) Em relação à vigilância e prioridades em saúde, assinalar 
a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
A _____________ é entendida como um conjunto de ações 
capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de 
intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, na produção e circulação de bens e na prestação 
de serviços de interesse da saúde.  
 
a) rede de atenção à produção  
b) atenção às doenças transmissíveis 
c) vigilância em saúde do trabalhador  
d) vigilância epidemiológica 
e) vigilância sanitária 
 

LEGISLAÇÃO GERAL 
 
11) De acordo com a Constituição Federal, constituem 
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
 
I. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
II. Garantir o desenvolvimento pessoal. 
III. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais. 
IV. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação.  

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

12) Em conformidade com a Constituição Federal, todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade. Sobre esse assunto, 
assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) É assegurado apenas o direito de resposta, proporcional 

ao agravo, sem indenização por dano material, moral ou à 
imagem.  

b) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante. 

c) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 
garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e 
a suas liturgias. 

d) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de 
assistência religiosa nas entidades civis e militares de 
internação coletiva. 

e) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, independentemente de 
censura ou licença. 
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13) De acordo com a Constituição Federal, sobre a saúde, 
analisar a sentença abaixo: 
 
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 com fins lucrativos 
(1ª parte). É permitida a participação indireta, vedada a 
participação direta, de empresas ou capitais estrangeiros na 
assistência à saúde no País (2ª parte). 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 coleta, processamento e 
transfusão de sangue e seus derivados, sendo permitido todo 
tipo de comercialização (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta comente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

14) Segundo a Constituição Federal, são brasileiros natos os: 
 
a) Nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de 

pais estrangeiros, desde que estes estejam a serviço de 
seu país.  

b) Nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe 
brasileira, desde que qualquer deles não esteja a serviço 
da República Federativa do Brasil.  

c) Nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe 
brasileira, desde que sejam registrados em repartição 
brasileira competente ou venham a residir na República 
Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois 
de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.    

d) Estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na 
República Federativa do Brasil há mais de quinze anos 
ininterruptos e sem condenação penal, desde que 
requeiram a nacionalidade brasileira. 

e) Portugueses com residência permanente no País. 
 

15) Em conformidade com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, é 
CORRETO afirmar que: 
 
a) A cada 5 anos no exercício efetivo no serviço público 

municipal, o servidor fará jus a um adicional por tempo de 
serviço, automaticamente incorporado ao vencimento, de 
5% sobre o vencimento. 

b) O horário noturno é considerado aquele entre 23:00 
horas e 06:00 horas da manhã. A partir da 01:00 hora da 
manhã, cada hora será remunerada como duas horas. 

c) O trabalho noturno contará com igual remuneração sobre 
o valor das horas diurnas. 

d) As horas extras, que não poderão exceder quatro horas 
diárias, serão remuneradas com acréscimo de 20% sobre 
o valor das horas formais. 

e) O trabalho em condições de periculosidade assegura ao 
servidor um adicional de 40% sobre o vencimento. 

16) De acordo com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, será concedida 
licença ao servidor: 
 
I. Para prestação de serviço militar, desde que facultativo. 
II. Por motivo de doença em pessoa da família. 
III. Para tratar de interesse particular. 
IV. Para desempenho de mandato eletivo e sindical. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

17) Em conformidade com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, sobre a 
licença para tratar de interesses particulares, é CORRETO 
afirmar que: 
 
a) O servidor estável poderá obter licença sem vencimentos, 

para tratar de interesses particulares, pelo prazo máximo 
de 2 anos. 

b) O requerente aguardará fora do exercício a concessão da 
licença. 

c) A licença nunca poderá ser negada em detrimento dos 
interesses do serviço público municipal. 

d) A licença não excederá 5 anos, e só poderá ser concedida 
uma única nova licença por igual prazo, após decorrido 
um ano do término da anterior. 

e) Após autorizado, o servidor não poderá desistir da licença. 
 

18) Em conformidade com a Lei Municipal nº 2.215/1991 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, 
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O servidor terá direito ao gozo de _____ dias consecutivos de 
férias por ano, com a remuneração de ______ a mais do que 
o vencimento normal, e serão concedidas de acordo com a 
___________________ da repartição ou serviço. Somente 
depois de ________ de efetivo exercício, o servidor adquirirá 
direito a férias. 
 
a) 30 | 2/3 | necessidade dos servidores | 15 meses 
b) 30 | 1/3 | escala organizada pela chefia | 12 meses 
c) 15 | 1/3 | disponibilidade | 6 meses 
d) 15 | 2/3 | escala organizada pela chefia | 12 meses 
e) 10 | 3/5 | escala de servidores | 6 meses 
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NOÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
19) De acordo com a NR 17 - Ergonomia, para trabalho 
manual sentado ou que tenha de ser feito em pé, as 
bancadas, mesas, escrivaninhas e os painéis devem 
proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, 
visualização e operação e devem atender aos seguintes 
requisitos mínimos: 
 
I. Ter altura e características da superfície de trabalho 

compatíveis com o tipo de atividade, com a distância 
requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura 
do assento. 

II. Ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo 
trabalhador. 

III. Ter características dimensionais que possibilitem 
posicionamento e movimentação adequados dos 
segmentos corporais. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

20) Considerando-se a NR 32, sobre algumas medidas de 
proteção no ambiente de trabalho, analisar a sentença 
abaixo: 
 
O uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos 
(1ª parte). Os trabalhadores com feridas ou lesões nos 
membros superiores só podem iniciar suas atividades após 
avaliação médica obrigatória, com emissão de documento 
de liberação para o trabalho (2ª parte). Todo local onde 
exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve 
ter lavatório exclusivo para higiene das mãos, provido de 
água corrente (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21) Segundo o Estatuto do Idoso, analisar a sentença abaixo: 
 
As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos 
para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o 
treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como 
orientação a cuidadores familiares e a grupos de autoajuda 
(1ª parte). Os casos de suspeita ou confirmação de violência 
praticada contra idosos serão objeto de notificação 
compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à 
autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente 
comunicados por eles ao Ministério Público (2ª parte). 
Considera-se violência contra o idoso somente a ação 
praticada em local público que lhe cause morte ou 
sofrimento físico ou psicológico (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 

22) Em conformidade com o Código de Ética Profissional, 
sobre os princípios fundamentais, assinalar a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) A dimensão ética farmacêutica é determinada em todos 

os seus atos, sem qualquer discriminação, pelo benefício 
ao ser humano, ao meio ambiente e pela 
responsabilidade social.  

b) O farmacêutico responde individual ou solidariamente, 
ainda que por omissão, pelos atos que praticar, autorizar 
ou delegar no exercício da profissão.  

c) O farmacêutico deve manter atualizados os seus 
conhecimentos técnicos e científicos para aprimorar, de 
forma contínua, o desempenho de sua atividade 
profissional.  

d) A profissão farmacêutica, em qualquer circunstância, 
pode ser exercida sobrepondo-se à promoção, à 
prevenção e à recuperação da saúde e com fins 
meramente comerciais.  

e) O trabalho do farmacêutico deve ser exercido com 
autonomia técnica e sem a inadequada interferência de 
terceiros, tampouco com objetivo meramente de lucro, 
finalidade política, religiosa ou outra forma de exploração 
em desfavor da sociedade.  
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23) De acordo com o Ministério da Saúde, em relação ao 
HIV, analisar a sentença abaixo: 
 
HIV é a sigla em inglês para vírus da imunodeficiência 
humana, causador da AIDS (da sigla, em inglês, para 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), que ataca o 
sistema imunológico, responsável por defender o organismo 
de doenças (1ª parte). O único meio de transmissão do vírus 
HIV é através de relações sexuais (vaginal, anal ou oral) 
desprotegidas (sem camisinha) com pessoa soropositiva, ou 
seja, que já tem o vírus HIV (2ª parte). Quando ocorre a 
infecção pelo vírus causador da AIDS, o sistema imunológico 
começa a ser atacado. E é na segunda fase, chamada de 
infecção aguda, que ocorre a incubação do HIV, ou seja, 
tempo da exposição ao vírus até o surgimento dos primeiros 
sinais da doença. Esse período varia de 1 a 2 semanas. O 
organismo leva 2 semanas após a infecção para produzir 
anticorpos anti-HIV. Os primeiros sintomas são muito 
agressivos; por isso, é fácil perceber que se está infectado 
pelo vírus (3ª parte). 
 
A sentença está:  
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente correta. 
 

24) De acordo com a Resolução RDC nº 17/2000, sobre as 
definições do regulamento técnico sobre registro de 
medicamentos fitoterápicos, numerar a 2ª coluna de acordo 
com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(1) Medicamento fitoterápico tradicional.  
(2) Medicamento fitoterápico novo. 
(3) Medicamento fitoterápico similar. 
 
(---) Aquele cuja eficácia, segurança e qualidade sejam 

comprovadas cientificamente junto ao órgão federal 
competente, por ocasião do registro, podendo servir de 
referência para o registro de similares.  

(---) Aquele elaborado a partir de planta medicinal de uso 
alicerçado na tradição popular, sem evidências, 
conhecidas ou informadas, de risco à saúde do usuário, 
cuja eficácia é validada através de levantamentos 
etnofarmacológicos e de utilização, documentações 
tecnocientíficas ou publicações indexadas. 

(---) Aquele que contém as mesmas matérias-primas 
vegetais, na mesma concentração de princípio ativo ou 
marcadores, utilizando a mesma via de administração, 
forma farmacêutica, posologia e indicação terapêutica 
de um medicamento fitoterápico considerado como 
referência.  

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 1 - 3. 
d) 2 - 3 - 1. 
e) 3 - 1 - 2. 

25) Em relação à Assistência Farmacêutica na Atenção 
Básica, a construção de uma nova gestão de Assistência 
Farmacêutica no SUS fundamentou-se na implementação 
das diretrizes estabelecidas na Política Nacional de 
Medicamentos (PNM) nos Estados e Municípios, dentre elas, 
a reorientação da Assistência Farmacêutica, fundamentada, 
entre outros:  
 
I. Na centralização da gestão.  
II. Na promoção do uso racional de medicamentos.  
III. Na otimização e na eficácia do sistema de distribuição no 

setor público. 
IV. No desenvolvimento de iniciativas que possibilitem a 

redução dos preços dos produtos, viabilizando, inclusive, 
o acesso da população aos produtos no âmbito privado. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e IV. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I, II e III. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

26) Em conformidade com a Resolução nº 357/2001, que 
aprova o regulamento técnico das Boas Práticas de 
Farmácia, em relação aos princípios gerais, analisar a 
sentença abaixo: 
 
A ação do Farmacêutico deve pautar-se pelos princípios 
éticos que regem o seu exercício profissional, especialmente 
propaganda, publicidade, promoção de medicamentos, 
relação com paciente, colegas e outros profissionais de 
saúde. Deve ser assegurado o princípio da livre escolha da 
farmácia e do Farmacêutico pelo usuário (1ª parte). Cabe ao 
Farmacêutico diretor técnico a garantia do cumprimento da 
legislação em vigor, das normas éticas dentro e fora da 
farmácia, no estrito cumprimento dos atos inerentes ao 
Farmacêutico e com vista a adequar a qualidade do serviço 
com as necessidades do paciente. A prestação deste serviço, 
por parte do Farmacêutico, na farmácia e drogaria, é 
obrigatória (2ª parte). O Farmacêutico diretor técnico, pela 
farmácia prestadora de assistência farmacêutica domiciliar, 
deve articular-se com outros colegas no sentido de 
proporcionar a melhor assistência possível ao atendimento 
dos usuários. As informações e as condições da prestação 
dessa assistência devem ser dadas à população tendo, em 
atenção, os princípios gerais e as normas específicas 
estipuladas, de forma a não afetar a dignidade profissional 
dos farmacêuticos. A remuneração da prestação dessa 
assistência é facultativa (3ª parte). 
 
A sentença está:  
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente correta. 
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27) Conforme a Resolução/RDC nº 67/2007, sobre as boas 
práticas de manipulação de produtos estéreis em farmácias, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) A farmácia deve manter um "Kit" de derramamento 

identificado e disponível em todas as áreas onde são 
realizadas atividades de manipulação, armazenamento e 
transporte. 

(---) Deve ser assegurado que as luvas estéreis sejam 
trocadas no mínimo a cada 24 horas de trabalho de 
manipulação. 

(---) O acesso de pessoas às áreas de preparação de 
formulações estéreis deve ser restrito aos operadores 
diretamente envolvidos. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - C. 
d) E - E - E. 
e) C - C - C. 
 

28) De acordo com a Resolução nº 654/2018, em relação aos 
referenciais mínimos obrigatórios para prestação do serviço 
de vacinação pelo Farmacêutico, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Os referenciais práticos dos cursos de formação 

complementar poderão ser realizados na modalidade 
presencial ou à distância.   

(---) Se o Farmacêutico tiver o curso de Suporte Básico de 
Vida atualizado, ele não precisará realizar os outros 
referenciais dispostos nessa resolução.  

(---) O Farmacêutico deverá afixar, no local de prestação do 
serviço de vacinação, declaração emitida pelo Conselho 
Regional de Farmácia da sua jurisdição, que ateste sua 
identificação e aptidão.  

(---) Recomenda-se que o Farmacêutico realize, no mínimo, 
atualização anual relativa aos conteúdos teóricos afins 
ao serviço de vacinação pelo Farmacêutico e ao 
Programa Nacional de Imunização. 

 
a) C - C - C - E. 
b) C - E - C - E. 
c) E - E - C - C. 
d) E - C - E - C. 
e) C - E - E - C. 
 

29) De acordo com a Resolução nº 679/2019, são atribuições 
gerais do Farmacêutico, entre outras: 
 

I. Implantar ou implementar o Sistema de Gestão da 
Qualidade (SGQ) e as Boas Práticas de Armazenagem 
e/ou Distribuição nos referidos estabelecimentos, com o 
fim de minimizar os riscos à qualidade dos produtos e dos 
insumos farmacêuticos mencionados nessa resolução e 
seus possíveis impactos oriundos da(s) etapa(s) da 
movimentação logística.  

II. Indicar as adequações técnicas e/ou de infraestrutura do 
estabelecimento necessárias para o cumprimento do 
Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) e das Boas 
Práticas de Armazenagem e/ou Distribuição. 

III. Manter visíveis e disponíveis as licenças vigentes, 
atualizadas e de fácil acesso à fiscalização. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

30) A monitoração terapêutica de fármacos é a prática 
clínica de medir laboratorialmente fármacos específicos, em 
intervalos definidos, com o objetivo de mantê-los em uma 
concentração adequada na circulação sanguínea do paciente 
e, dessa forma, evitar ou detectar precocemente a 
ocorrência de níveis tóxicos ou subterapêuticos. Quanto à 
monitoração terapêutica de fármacos, analisar os itens 
abaixo: 
 

I. A hora da coleta, o tipo de amostra de sangue e a técnica 
laboratorial empregada devem ser cuidadosamente 
observados para garantir a correta interpretação dos 
resultados. 

II. Embora as concentrações sanguíneas de muitos fármacos 
cheguem ao ponto máximo 1-2 horas após a 
administração oral (nível de pico), fatores como absorção 
lenta ou diminuída podem retardar significativamente o 
tempo no qual as concentrações máximas são alcançadas 
no sangue. 

III. Com poucas exceções, as amostras de sangue devem ser 
obtidas no nível de vale, ou seja, imediatamente antes da 
dose seguinte, de forma a apresentar menor 
probabilidade de serem influenciados pela absorção ou 
por problemas de distribuição. 

IV. Em geral, a concentração, no nível de pico, é útil na 
avaliação da toxicidade e, no nível de vale, para 
demonstrar a concentração terapêutica satisfatória. Em 
ambos os casos, o momento da coleta e o horário da 
última dose devem ser informados junto com o resultado 
para garantir a correta interpretação. 

 

Estão CORRETOS: 
 

a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, II e III. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
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31) Sobre a fisiopatologia e o diagnóstico da gonorreia, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) A gonorreia, nos homens, é diagnosticada pelo achado 

de diplococo gram-negativo típico no interior de 
leucócitos fagocíticos em esfregaço corado de pus da 
uretra. 

(---) A maioria das mulheres infectadas mostram sintomas 
óbvios após um período de incubação de apenas alguns 
dias, e a coloração de Gram de exsudatos é confiável 
para o diagnóstico de gonorreia tanto nas mulheres 
quanto nos homens. 

(---) O diagnóstico também pode ser feito através de testes 
rápidos que utilizam anticorpos monoclonais contra 
antígenos de superfície dos gonococos para detectar N. 
gonorrhoeae no pus uretral ou em esfregaços cervicais.  

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) C - E - C.  
e) E - E - C. 
 

32) Com relação às técnicas laboratoriais comumente 
utilizadas em imunologia, numerar a 2ª coluna de acordo 
com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(1) Radioimunoensaio (RIA). 
(2) Ensaio imunossorvente ligado à enzima (ELISA).  
(3) Western blotting. 
 
(---) O antígeno ou anticorpo é acoplado covalentemente a 

uma enzima, podendo ser quantificado pela 
determinação, com um espectrofotômetro, da taxa na 
qual a enzima converte um substrato límpido em um 
produto colorido. 

(---) Teste usado para identificar e determinar a quantidade 
relativa e o peso molecular de uma proteína dentro de 
uma mistura de proteínas ou outras moléculas. 

(---) O antígeno ou anticorpo é marcado com um 
radioisótopo, podendo ser quantificado por 
instrumentos que detectam os eventos de decaimento 
radioativo. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
e) 3 - 1 - 2. 
 

33) Sobre as doenças bacterianas do sistema urinário, 
analisar os itens abaixo: 
 
I. A maioria dos casos de cistite deve-se a infecções por E. 

coli, as quais podem ser identificadas com o cultivo em 
meio diferencial, como o ágar MacConkey. 

II. Em casos não tratados, a cistite pode progredir para 
pielonefrite, a inflamação de um ou ambos os rins. 

III. A pielonefrite geralmente resulta em bacteremia; 
culturas sanguíneas e uma coloração de Gram da urina 
para a identificação da presença de bactérias são 
estratégias úteis no diagnóstico. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
 

34) Considerando-se os usos clínicos da insulina, marcar C 
para afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A insulina solúvel é utilizada por via intravenosa no 

tratamento de emergências diabéticas hiperglicêmicas. 
(---) Os pacientes portadores de diabetes tipo 1 necessitam 

de tratamento com insulina em longo prazo. 
(---) Utiliza-se a insulina no tratamento em curto prazo de 

pacientes portadores de diabetes tipo 2 ou com 
intolerância a glicose durante eventos intercorrentes. 

 
a) C - C - C. 
b) C - C - E. 
c) C - E - E. 
d) E - C - C. 
e) E - E - C. 
 

35) Em relação aos fármacos antiepilépticos, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) A etossuximida pode ser utilizada em todos os tipos de 

epilepsia, exceto crises de ausência. 
b) A fenitoína apresenta considerável variação individual na 

concentração plasmática obtida com determinada dose; 
portanto, um monitoramento regular da concentração 
plasmática ajuda a obter o efeito terapêutico ótimo. 

c) O valproato pode ser utilizado na gravidez, sem causar 
danos ao feto. 

d) Como o fenobarbital é um ácido fraco, sua ionização e, 
em consequência, a eliminação renal são aumentadas se 
a urina for acidificada. 

e) A carbamazepina não tem efeitos sobre as enzimas 
hepáticas; dessa forma, não interfere com o metabolismo 
de outros fármacos. 
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36) A asma é uma doença inflamatória causada por 
repetidas reações alérgicas de hipersensibilidade de fase 
imediata e de fase tardia no pulmão, que conduzem à tríade 
clinicopatológica de obstrução intermitente e reversível das 
vias aéreas, inflamação crônica dos brônquios com 
eosinófilos, a hipertrofia das células do músculo liso 
brônquico e a hiper-reatividade aos broncoconstritores. Com 
relação à fisiopatologia e tratamento da asma, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 

a) A teofilina oral, que inibe as enzimas fosfodiesterases que 
degradam o AMPc, continua sendo amplamente utilizada 
por ser mais eficaz e menos tóxica do que os agonistas 
beta-2 inalados. 

b) Como a histamina tem um grande papel na constrição das 
vias aéreas, os anti-histamínicos (antagonistas do 
receptor H1) são a primeira linha no tratamento da asma. 

c) Os corticosteroides inalados são ativadores da adenilato 
ciclase, que funcionam através da ligação a receptores 
beta2-adrenérgicos. 

d) A terapia atual para a asma tem duas metas principais: a 
prevenção e reversão da inflamação das vias 
respiratórias; e o relaxamento do músculo liso brônquico. 

e) Os corticosteroides de uso sistêmico não possuem uso no 
tratamento da asma, especialmente quando um ataque 
está em curso. 

 

37) Sobre os principais efeitos dos benzodiazepínicos, 
analisar os itens abaixo: 
 

I. Redução da ansiedade e da agressão. 
II. Indução do sono. 
III. Aumento do tônus muscular. 
 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 

38) Os xampus são produtos destinados, primariamente, 
para limpeza dos cabelos e do couro cabeludo, porém 
podem ser acrescidos de princípios ativos com ação 
terapêutica. Sobre os componentes que podem ser 
utilizados na manipulação de um xampu, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(1) Lauril sulfato de sódio. 
(2) Cloreto de sódio.  
(3) Solução de ácido cítrico. 
 

(---) Tensoativo aniônico. 
(---) Espessante. 
(---) Acidulante. 
 

a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
e) 1 - 3 - 2.  

39) Soluções são preparações líquidas que contêm uma ou 
mais substâncias químicas dissolvidas, ou seja, 
molecularmente dispersas em um solvente adequado ou em 
uma mistura miscível de solventes. Nesse contexto, deve-se 
pesquisar, antes do preparo de uma solução, as 
características físico-químicas dos fármacos e veículos a 
serem utilizados. Com relação às características físico-
químicas que devem ser consideradas para o preparo de 
soluções, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) O estado de ionização da molécula é um fator 

determinante para a solubilização da mesma, uma vez 
que quanto maior for a fração molar da droga ionizada, 
menor será sua solubilidade em água. 

b) O pKa é o pH no qual as formas ionizadas de uma 
substância prevalecem sobre as formas não ionizadas. 

c) A solubilidade de substâncias ácidas pouco solúveis é 
aumentada se o pH do meio é aumentado (conversão 
para um sal). 

d) Partículas maiores de uma mesma substância dissolvem 
mais rapidamente do que as partículas menores. 

e) Um aumento da temperatura geralmente induz a uma 
diminuição na solubilidade e na velocidade de dissolução 
de uma substância. 

 

40) As incompatibilidades físico-químicas podem 
desenvolver-se entre as substâncias ativas, entre os 
excipientes da formulação, entre as substâncias ativas e os 
excipientes ou entre uma ou outra e o material da 
embalagem ou impurezas presentes. Com relação ao 
processo de hidrólise, analisar os itens abaixo: 
 
I. No processo de hidrólise, o fármaco interage com 

moléculas de água, podendo haver decomposição do 
fármaco. 

II. O ácido acetilsalicílico, ao combinar-se com uma molécula 
de água, hidrolisa-se em uma molécula de ácido salicílico 
e uma molécula de ácido acético. 

III. Ésteres, amidas substituídas, lactonas e anéis lactâmicos 
são suscetíveis ao processo hidrolítico. 

IV. Penicilinas e cefalosporinas não são suscetíveis à 
hidrólise. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, II e III. 
d) Somente os itens II, III e IV.  
e) Todos os itens. 
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