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30

30 de março
das 15 às 18:30 h
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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.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes 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.

 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.

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

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

5 questões

Texto 1

(15 questões)
1. Assinale a alternativa correta, considerando o
texto 1.
a. (

Clarice Lispector, investigadora de intimidades
Clarice Lispector mergulha na intimidade dos seus personagens e a investiga profundamente, em busca do
que seria o próprio núcleo existencial dessas criaturas.
Utiliza para isso uma prosa rica em características poéticas – sonoridades, analogias, figuras de linguagem
– e a exposição do fluxo psicológico dos personagens.
Muitas vezes, eles adquirem a consciência do próprio
existir a partir de uma iluminação repentina produzida
por um fato aparentemente menor. Esse momento
crucial de descoberta de si mesmo e toda a solidão e
as dúvidas que essa descoberta revela ao ser humano
constituem os temas recorrentes da ficcionista.
Escrever é, assim, um processo de conhecimento
da realidade psicológica dos seres, essencialmente
emocional e intuitivo. E por meio dele se desvendam
segredos íntimos, desejos reprimidos, pensamentos
constrangedores, atinge-se a intimidade mais profunda. Esse mergulho na alma humana é marca de
muitos prosadores de nossos dias. Lygia Fagundes
Telles, Osman Lins, Ivan Ângelo, Samuel Rawet, Nélida
Piñon produzem textos que revelam alguma influência dos de Clarice, feiticeira das palavras.

b.

c.

d.

e.

) No início do texto, em “Clarice Lispector mergulha na intimidade dos seus personagens e
a investiga profundamente […]”, o pronome
sublinhado faz referência a Clarice Lispector.
( ) No segundo período do texto “Utiliza para isso
uma prosa rica em características poéticas […]”,
o sujeito é indeterminado, fato que se evidencia pela flexão verbal em 3a pessoa do singular.
( ) No último período do primeiro parágrafo, em
“as dúvidas que essa descoberta revela”, há um
caso de concordância verbal opcional: a forma
verbal “revela” poderia estar no plural concordando com “dúvidas”.
( X ) No início do segundo parágrafo, em “Escrever
é, assim, um processo de conhecimento da
realidade […]”, o termo sublinhado estabelece
uma relação de conclusão, podendo ser substituído por “portanto”.
( ) No segundo parágrafo, em “E por meio dele
se desvendam segredos íntimos, desejos
reprimidos, pensamentos constrangedores,
atinge-se a intimidade mais profunda”, os dois
segmentos sublinhados correspondem, respectivamente, a sujeito composto de “desvendam” e objeto direto de “atinge”.

Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/
clarice-lispector-investigadora-intimidades-634376.shtml.
Acesso: 15/fev/2014.
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2. Assinale a alternativa correta de acordo com o
texto 1.
a. ( ) O texto descreve o estilo de uma série de
autores brasileiros que expressam, através da
literatura, detalhes de sua vida íntima.
b. ( ) Trata-se de uma carta aberta direcionada a
leitores que almejam conhecer a realidade
psicológica de Clarice Lispector.
c. ( ) Trata-se de um texto avaliativo, caracterizado
pelo uso de sonoridades, analogias e figuras
de linguagem, sobre a natureza nebulosa e
sombria de alguns personagens de Clarice
Lispector.
d. ( ) Trata-se de um texto narrativo que aborda
detalhes da biografia de Clarice Lispector,
bem como a influência que sua vida íntima
produziu sobre seus escritos literários.
e. ( X ) O texto discorre sobre o estilo ficcional e
intimista de Clarice Lispector, tomado como
referência para caracterizar outros escritores.

Texto 2
Olhei para o quarto onde eu me aprisionara e buscava
uma saída, desesperadamente procurava escapar, e
dentro de mim eu já recuara tanto que minha alma se
encostara até a parede – sem sequer poder me impedir, sem querer mais me impedir, fascinada pela certeza do ímã que me atraía, eu recuava dentro de mim
até a parede onde eu me incrustava no desenho da
mulher. Eu recuara até a medula de meus ossos, meu
último reduto. Onde, na parede, eu estava tão nua que
não fazia sombra.
LISPECTOR, Clarice. A paixão segundo G.H. Rio de Janeiro: Rocco,
2009. p. 63.

4. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) com base nos textos 1 e 2.
(
(

3. Analise as afirmativas abaixo, considerando o
texto 1.
1. No primeiro parágrafo, o emprego de travessões indica um aposto enumerativo, podendo
ser substituído pelo uso de parênteses.
2. No segundo período do texto, “e a exposição
do fluxo psicológico dos personagens” funciona como oração coordenada aditiva.
3. Ao final do primeiro parágrafo, “que essa descoberta revela ao ser humano” funciona como
oração subordinada adjetiva restritiva.
4. No primeiro parágrafo, “profundamente”,
“repentina” e “aparentemente” funcionam
como adjuntos adverbiais de modo.
5. Ao final do primeiro parágrafo, em “constituem
os temas recorrentes da ficcionista”, o termo
sublinhado funciona como objeto indireto.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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) O texto 2 ilustra o que o texto 1 designa como
“mergulho na alma humana”.
) No texto 2, percebe-se a presença da dimensão emotiva e psicológica do narrador, que
aparece em primeira pessoa.
) Os dois textos compartilham alguns aspectos:
discutem e exemplificam as características
da prosa poética e investigativa de Clarice
Lispector.
) O texto 2 contradiz as afirmações feitas no
texto 1, pois não narra fatos cotidianos, objetivos e tangíveis.
) O texto 2 apresenta vícios de linguagem, que
são considerados traços do estilo de Clarice,
conforme mencionado no texto 1.
) O texto 2 aproxima duas espacialidades, uma
exterior e outra interior, o que pode ser evidenciado nas passagens “Olhei para o quarto”
e “minha alma se encostara até a parede”.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–V–F
V–V–F–F–V
V–F–V–F–F
F–V–F–V–V
F–F–V–F–V
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5. A partir do texto 2, analise as afirmativas abaixo,
considerando a norma culta da língua portuguesa.
1. Em “buscava uma saída”, o termo sublinhado
está funcionando como objeto direto.
2. Em “fascinada pela certeza do ímã que me
atraía”, o pronome oblíquo pode ser usado
encliticamente.
3. No último período do texto, há uma relação
de subordinação condicional representada
pela expressão “tão… que”.
4. Em “Eu recuara até a medula de meus ossos,
meu último reduto”, a vírgula é usada para
isolar um aposto.
5. Os vocábulos “já” e “até” seguem a mesma
regra de acentuação gráfica: são monossílabos tônicos terminados em “a” e “e”,
respectivamente.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

Atualidades

5 questões

6. Num mundo em que são crescentes o consumo de
combustíveis e a dependência do petróleo, tiveram
grande importância notícias provenientes dos Estados
Unidos, a respeito da revolução na área energética
que está ocorrendo naquele país.
Assinale a alternativa que indica a causa dessa
revolução.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

O emprego da energia das marés.
O uso crescente da energia nuclear.
O crescente emprego do gás de xisto.
A descoberta da energia nuclear “limpa”.
A diminuição do consumo de energia nas
grandes cidades, graças à “arquitetura verde”.

7. Em 2013, a Câmara dos Deputados esteve sob a
mira dos holofotes. O Pastor Marco Feliciano, eleito
para presidir uma das Comissões parlamentares, foi
alvo de graves acusações.
Assinale a alternativa que indica a Comissão para a
qual o Deputado foi eleito e as acusações que lhe
foram feitas.
a. (
b. (

) Comissão de Justiça. Racismo.
) Comissão de Constituição e Justiça.
Homofobia.
c. ( ) Comissão de Direitos Humanos e Minorias.
Homofobia e compra de votos.
d. ( X ) Comissão de Direitos Humanos e Minorias.
Homofobia e racismo.
e. ( ) Comissão de Relações Exteriores. Falta de
decoro parlamentar.

8. Protestos da comunidade repercutiram em todo o
país e tornaram conhecido o nome de “Amarildo”.
Assinale a alternativa que esclarece quem é Amarildo
e a razão desses protestos.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Pedreiro que desapareceu depois de um
tiroteio com um bando rival que controla os
pontos de venda de drogas da Comunidade
do Alemão.
( ) Policial que desapareceu em Copacabana,
depois de uma operação policial na
Comunidade da Rocinha.
( ) Líder comunitário que teria sido sequestrado
por ativistas do movimento dos sem-terra na
comunidade em que vivia.
( ) Líder dos protestos contra a construção da
usina de Belmonte. Desapareceu depois de
uma abordagem policial.
( X ) Ajudante de pedreiro que desapareceu depois
de uma abordagem policial na Comunidade
da Rocinha.
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9. Os Estados Unidos foram retratados na imprensa
iraniana, por muitos anos, como o “Grande Satã”, o
responsável pelos problemas que afligiam o mundo e,
em especial, a população daquele país.

10. Analise as afirmativas abaixo:
1. O Brasil, um país de proporções continentais,
tem a maior diversidade biológica do planeta.
2. Cerca de 50% do território brasileiro é considerado como área de preservação ambiental.
3. O crescimento da população e o desenvolvimento econômico fazem crescer a pressão
sobre a utilização dos recursos naturais.
4. O desenvolvimento sustentável é o grande
desafio para a sociedade e o governo
brasileiros.

O mundo surpreendeu-se com:
a. ( X ) O presidente iraniano Hassan Rouhani expressou vontade de buscar a reaproximação com
os Estados Unidos, logo após assumir o poder,
em agosto.
b. ( ) O presidente iraniano Hassan Rouhani, que
assumiu o poder em agosto, reatou as relações diplomáticas com os Estados Unidos e
reabriu a Embaixada Norte americana em
Teerã, fechada desde 2009 quando foi invadida pela Guarda Revolucionária.
c. ( ) O presidente iraniano Mohammad Khatami,
que assumiu o poder em 2013, reatou as
relações diplomáticas com os Estados Unidos
e reabriu a Embaixada norte-americana em
Teerã, fechada desde 2009, quando foi invadida pela Guarda Revolucionária.
d. ( ) O presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad,
que assumiu o poder em 2013, reatou as relações diplomáticas com os Estados Unidos e
reabriu a Embaixada norte-americana em Teerã,
fechada desde 1979, quando foi invadida pelo
exército do ex-governante Rheza Pahlevi.
e. ( ) O presidente iraniano Ali Khamenei, o líder
religioso máximo Hassan Rouhani e o primeiro
ministro Mahmoud Ahmadinejad enviaram
emissários a Washington e Jerusalém, objetivando normalizar as relações diplomáticas e
econômicas com os Estados Unidos e Israel.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmações
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

Noções de Informática

5 questões

11. O campo Cco, quando marcado para exibição,
presente na janela de redação de Novo E-mail, do MS
Outlook 2013 em português, tem a função principal de:
a. (

b.

c.

d.

e.
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( )
( )
(X)
( )
( )

) Enviar o e-mail com cópia a um ou mais destinatários, exibindo esses destinatários no cabeçalho do e-mail enviado.
( ) Enviar o e-mail a um grupo de destinatários
contidos em um mesmo endereço de e-mail
de grupo. Dessa forma, o endereço de e-mail
exibido será o e-mail do grupo e não de cada
destinatário membro do grupo.
( ) Enviar automaticamente uma cópia do e-mail
para o próprio remetente, de forma a manter um arquivo com todas as mensagens
enviadas.
( X ) Enviar uma cópia do e-mail a um ou mais
destinatários de forma oculta, isto é, sem exibir esses destinatários no cabeçalho do e-mail
enviado.
( ) Enviar automaticamente uma cópia do e-mail
para o administrador dos e-mails, para fins de
gerenciamento dos e-mails e verificação do
sucesso do envio.
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12. Considere duas células do MS Excel 2013 em
português, A1 e A2, cujo conteúdo é, respectivamente,
‘456’ e ‘123’.
A fórmula que alimenta a célula A3 dessa mesma planilha com o conteúdo de ‘123456’ é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

SOMA(A2;A1)
AGRUPAR(A1;A2)
AGRUPAR(A2;A1)
CONCATENAR(A1;A2)
CONCATENAR(A2;A1)

15. A solicitação para que as respostas a uma dada
mensagem do MS Outlook 2013 em português sejam
direcionadas para um endereço de e-mail específico
pode ser definida em:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Novo E-mail  Inserir  E-mail de resposta
Novo E-mail  Opções  Atrasar Entrega
Novo E-mail  Mensagem  Responder para
Enviar/Receber  Direcionar respostas para
Exibição  Painel de pessoas  Direcionar respostas para

13. São ferramentas ou operações que podem ser
realizadas em um documento do MS Word 2013 em
português a partir da guia Design:
1. Marca d’água
2. Espaçamento entre parágrafos
3. Orientação da página
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

14. A guia Correspondências do MS Word 2013 em
português tem dentre suas atribuições:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

Inserção e citação de referências bibliográficas.
Inserção de legendas e notas de rodapé.
Criação e envio de mala direta.
Criação e alteração de uma estrutura de
tópicos.
e. ( ) Definição das configurações de página.
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Conhecimentos Específicos
16. Em 2014 comemoramos 10 anos da Política
Nacional de Assistência Farmacêutica, publicada por
meio da Resolução no 338, de 6 de maio de 2004, do
Conselho Nacional de Saúde.
São eixos estratégicos da Política Nacional de
Assistência Farmacêutica:
1. Manutenção de serviços de assistência farmacêutica na rede pública de saúde, nos
diferentes níveis de atenção, considerando
a necessária articulação e a observância das
prioridades regionais definidas nas instâncias
gestoras do SUS.
2. Estabelecimento de estratégias para a inserção do farmacêutico nos serviços de saúde,
nos diferentes níveis de atenção.
3. Qualificação dos serviços de assistência farmacêutica existentes, em articulação com os
gestores estaduais e municipais, nos diferentes níveis de atenção.
4. Desenvolvimento, valorização, formação, fixação e capacitação de recursos humanos.
5. Utilização da Relação Nacional de Medica
mentos Essenciais (RENAME), atualizada
periodicamente, como instrumento racionalizador das ações no âmbito da assistência
farmacêutica.
6. Qualificação dos serviços farmacêuticos no
segmento de hospitais, com o desenvolvimento da farmácia clínica.

17. O Componente Especializado da Assistência
Farmacêutica é uma estratégia para garantir a integralidade nos tratamentos com medicamentos, em nível
ambulatorial, na forma das linhas de cuidado definidas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.
Em relação ao Componente Especializado da
Assistência Farmacêutica, disposto na Portaria GM/MS
no 1.554/2013, analise as afirmativas a seguir:
1. Os medicamentos que fazem parte das linhas
de cuidado para as doenças contempladas
neste Componente estão divididos em três
grupos conforme características, responsabilidades e formas de organização distintas.
2. São exemplos de doenças contempladas
no âmbito do Componente Especializado:
Doença de Alzheimer, Artrite Reumatoide,
Tracoma, Aids, Dislipidemia e Glaucoma.
3. Os medicamentos do Grupo 3 são de responsabilidade das Secretarias de Saúde do
Distrito Federal e dos Municípios e compõem
parte do elenco do Componente Básico da
Assistência Farmacêutica.
4. A solicitação, dispensação e renovação da
continuidade do tratamento ocorrerão
somente em estabelecimentos de saúde
vinculados às unidades públicas designadas
pelos gestores estaduais de saúde.
5. O Laudo para Solicitação, Avaliação
e Autorização de Medicamentos do
Componente Especializado da Assistência
Farmacêutica (LME) é um dos documentos que
o paciente deve apresentar para ter acesso
aos medicamentos deste Componente, sendo
necessária a sua renovação a cada 12 meses.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
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(25 questões)

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
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18. Segundo estabelecido na Portaria GM/MS
no 1.555/2013, que dispõe sobre as normas de financiamento e de execução do Componente Básico
da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS,
as Secretarias de Saúde do Distrito Federal e dos
Municípios poderão utilizar um percentual de até 15%
da soma dos valores dos recursos financeiros na estruturação do serviço de farmácia.

19. Assinale a alternativa correta sobre os métodos
de programação de medicamentos.
a. (

b.

Em relação a esse tema, analise as afirmativas a seguir:
1. As Secretarias de Saúde do Distrito Federal e
dos Municípios podem utilizar 15% (quinze
por cento) da soma dos valores dos recursos
financeiros provenientes das três esferas de
governo: União, Estado e Município.
2. Esse percentual pode ser utilizado para atividades destinadas à adequação de espaço
físico das farmácias do SUS no Distrito Federal
e nos Municípios, à aquisição de equipamentos e mobiliário destinados ao suporte das
ações de Assistência Farmacêutica e à realização de atividades vinculadas à educação
continuada voltada à qualificação dos recursos humanos da Assistência Farmacêutica na
Atenção Básica à Saúde.
3. Esse percentual pode ser utilizado para a
aquisição de medicamentos não constantes na Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais (RENAME), desde que aprovado
pelo Conselho Municipal de Saúde.
4. Esses recursos podem ser aplicados em outras
atividades da Assistência Farmacêutica na
Atenção Básica à Saúde, diversas das previstas
na Portaria, desde que aprovadas na respectiva Comissão Intergestores Bipartite (CIB) ou
no Colegiado de Gestão da Secretaria Estadual
de Saúde do Distrito Federal (CGSES/DF).
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.

c.

d.

e.

) O método oferta de serviços é indicado
quando há períodos prolongados de desabastecimento de medicamentos no serviço.
( ) O método oferta de serviços é aplicado em
situações em que não se tem disponibilidade
alguma de dados (consumo, demográficos e
epidemiológicos).
( ) O método consumo ajustado não pode ser
aplicado para doenças que não possuem serviço de registro e acompanhamento de usuários porque é dependente dessas informações.
( ) O método perfil epidemiológico baseia-se nos
dados de incidência e de prevalência dos principais problemas de saúde que acometem uma
determinada população, sem considerar a capacidade instalada do serviço e a sazonalidade.
( X ) O método consumo histórico consiste na
análise do comportamento do consumo dos
medicamentos com base em uma série histórica e não requer dados de morbimortalidade
ou de esquemas terapêuticos.

20. Analise o texto abaixo sobre Sistemas de
Distribuição de Medicamentos (SDM).
O sistema de distribuição            se
caracteriza pelo fato de o medicamento ser dispensado por paciente, geralmente para um período de
24 horas. Esse sistema possui como uma das desvantagens o fato de consumir um tempo significativo da
equipe de enfermagem em atividades relacionadas
aos medicamentos. Entre as vantagens está a redução
de estoques nas unidades assistenciais.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Coletivo
Individualizado
Combinado ou misto
Dose unitária
Emergência
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21. O Componente Estratégico da Assistência
Farmacêutica é destinado a agravos de perfil endêmico e controle estratégico.
Em relação ao Componente Estratégico da Assistência
Farmacêutica, assinale a alternativa correta.
a. ( X ) São exemplos de programas ou doenças
contemplados neste Componente: Cólera,
Doença de Chagas, Hanseníase, Sangue e
Hemoderivados e Controle do Tabagismo.
b. ( ) O financiamento do Componente Estratégico
da Assistência Farmacêutica é de responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
c. ( ) A aquisição dos medicamentos do
Componente Estratégico da Assistência
Farmacêutica é de responsabilidade da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios. Já a dispensação é de responsabilidade dos municípios.
d. ( ) São exemplos de medicamentos padronizados neste componente para o tratamento
da Tuberculose: Etambutol, Pirazinamida,
Isoniazida e Talidomida.
e. ( ) São exemplos de medicamentos padronizados neste componente para o tratamento
da Hanseníase: Dapsona, Lamivudina,
Clofazimina e Rifampicina.

22. Sobre a Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar (CCIH), assinale a alternativa correta.
a. ( ) É facultativa ao hospital a criação da CCIH.
b. ( ) Na ausência da CCIH, o hospital pode elaborar um Programa de Controle de Infecções
Hospitalares (PCIH).
c. ( ) A CCIH é responsável pela seleção de todos
os antimicrobianos a serem utilizados no
hospital.
d. ( ) Quando um hospital possui uma CCIH, não
é necessário ter uma Comissão de Farmácia
e Terapêutica (CFT), pois a CCIH assume
as atividades relacionadas à seleção dos
medicamentos.
e. ( X ) Os membros da CCIH são de dois tipos: consultores e executores. O serviço de farmácia
deve indicar um representante para ser um
dos membros consultores.
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23. Uma importante marca do sistema de saúde brasileiro é a participação social garantida por lei, a Lei no
8.142, de 28 de dezembro de 1990. A mesma lei regulamenta as transferências intergovernamentais de
recursos financeiros na área da saúde (atualizada pela
Lei Complementar 141).
Para receberem os recursos do Fundo Nacional de
Saúde (FNS) para diversas ações, inclusive para a
Assistência Farmacêutica, os Municípios, os Estados e
o Distrito Federal deverão contar com:
a. (
b.
c.
d.

e.

) Fundo de Saúde e Educação, Conselho de
Saúde e Plano de Saúde individual
( ) Fundo de Saúde, Plano de Meio Ambiente,
Conselho de Saúde e Educação.
( ) Conselho Municipal de Saúde, Conta bancária
exclusiva e Conselho Municipal do Idoso.
( X ) Fundo de Saúde, Conselho de Saúde ativo e
de composição paritária, e Plano de Saúde
para sua esfera de governo.
( ) Fundo de Saúde, Conselho de Saúde, Plano
de Saúde, Plano de Carreira, Cargos e Salários
(PCCS) e ajuste fiscal.

24. A Lei 5991/73 regulamenta o controle sanitário do
produtos farmacêuticos no Brasil e ainda hoje é aplicada na fiscalização e atuação do setor.
A respeito do comércio de drogas, medicamentos,
insumos farmacêuticos e correlatos, é correto afirmar:
a. (
b.

c.

d.

e.

) A dispensação de medicamentos é privativa
de farmácia e drogaria regulamentada.
( X ) A farmácia e a drogaria terão, obrigatoriamente, a assistência de técnico responsável,
inscrito no Conselho Regional de Farmácia
( ) O funcionamento de farmácia e drogaria sem
a assistência do técnico responsável é permitido pelo prazo de até 15 dias.
( ) Estabelecimentos destinados exclusivamente
à venda de medicamentos industrializados
em suas embalagens originais para atendimento de pequenas unidades de saúde são
denominados postos de medicamentos e
unidades volantes.
( ) A presença do farmacêutico é obrigatória
durante todo o horário de contratação do
mesmo, independentemente do horário de
funcionamento do estabelecimento.

Estado de Santa Catarina

25. A equipe de assistência farmacêutica do município, junto com a equipe de saúde, está participando
do planejamento da secretaria de saúde e precisa
programar a solicitação dos medicamentos para o
novo serviço que será disponibilizado na cidade: o
atendimento integral ao paciente HIV+. Para tanto,
buscou informações epidemiológicas sobre a doença
no município e encontrou os seguintes números: em
2013 havia 300 pessoas vivendo com AIDS na cidade;
o número de casos novos identificados no mesmo ano
foi de 20 pessoas; nos últimos anos, tem ocorrido sempre a identificação de cerca de 20 casos novos ao ano.
Considerando que a população do município é de
20.000 habitantes, a equipe conclui que:
a. ( X ) a incidência de HIV/AIDS no município é de
1 caso para cada 1.000 habitantes.
b. ( ) a incidência de HIV/AIDS no município é de
15 casos para cada 1.000 habitantes.
c. ( ) a prevalência de HIV/AIDS no município é de
1 caso para cada 1.000 habitantes.
d. ( ) a incidência de HIV/AIDS no município é
crescente.
e. ( ) a prevalência de HIV/AIDS no município é
descrescente.

26. A Estratégia de Saúde da Família (ESF) atinge hoje
todos os estados brasileiros e pode ser considerada a
principal estratégia de ação da atenção básica no país.
Constitui(em) o(s) principal(is) objetivo(s) da ESF:
a. ( ) Reorganizar o modelo de saúde tradicional,
fortalecendo o nível terciário de complexidade assistencial.
b. ( X ) Reorganizar a prática da atenção à saúde em
novas bases e substituir o modelo tradicional,
levando a saúde para mais perto das famílias
c. ( ) Reorganizar a estrutura básica da atenção à
saúde, disponibilizando mais acesso a consultas médicas e odontológicas
d. ( ) Reorganizar os serviços de saúde possibilitando os profissionais das equipes a chance
de conhecer as famílias ao longo do tempo e
diminuir os custos da saúde
e. ( ) Reorientar a prática das equipes multiprofissionais, integrando profissionais farmacêuticos, fonoaudiólogos, psicólogos e outros de
interesse do município.

27. A partir de 2014, a prescrição de medicamentos
é atividade regulamentada para o profissional farmacêutico pela Resolução CFF no 586.
No âmbito da profissão farmacêutica, é correto
afirmar:
a. (
b.
c.

d.

e.

) O farmacêutico pode prescrever medicamentos de qualquer classe, exceto os magistrais.
( ) O farmacêutico pode, verificando necessidade,
modificar prescrição médica de seus pacientes.
( ) Para poder realizar a prescrição de medicamentos, o farmacêutico precisa comprovar
habilidades e competências clínicas.
( ) A prescrição farmacêutica só pode ser realizada em consultórios cadastrados para essa
atividade.
( X ) A prescrição farmacêutica constitui prerrogativa de farmacêutico legalmente habilitado
em Conselho Regional de Farmácia.

28. A regulamentação pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária das Boas Práticas para Fabricação
(BPF) de Medicamentos estabelece detalhamento de
procedimentos a serem adotados por produtores de
medicamentos registrados e comercializados no Brasil.
Sobre BPF de medicamentos, é correto afirmar:
a. ( X ) Todos os métodos de controle de qualidade
a serem adotados no processo de produção
devem ser validados antes de serem adotados
na rotina, levando-se em consideração as
instalações e os equipamentos disponíveis.
b. ( ) Devem ser realizados ensaios de identificação
de 30% das amostras retiradas de recipientes
de matéria-prima.
c. ( ) O manuseio e o envase de produtos preparados assepticamente devem ser feitos em
um ambiente grau B, circundado por um
ambiente grau A.
d. ( ) Uma amostragem de 50% dos padrões secundários ou de trabalho deve ser padronizada
em relação a um padrão de referência.
e. ( ) Lotes não aprovados no teste inicial de esterilidade podem ficar em quarentena e ser utilizados em condições de falta de matéria-prima
qualificada.
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29. A nutrição parenteral é necessária nos casos em
que a alimentação oral normal não é possível, quando
a absorção de nutrientes é incompleta, quando a
alimentação oral é indesejável e, principalmente,
quando as condições mencionadas estão associadas,
ou podem evoluir para um estado de desnutrição.
A Portaria MS/SNVS no 272/1998 regulamenta a
Terapia de Nutrição Parenteral.
1. A temperatura de transporte da nutrição
parenteral não deve exceder 25°C, e o prazo
de transporte não pode exceder 24 horas.
2. A Equipe de Terapia Nutricional deve ser constituída por uma equipe multiprofissional de
terapia nutricional, formal e obrigatoriamente
constituída de, pelo menos, um profissional
de cada categoria: médico, farmacêutico,
enfermeiro e nutricionista.
3. Ao farmacêutico compete: realizar todas as
operações inerentes ao desenvolvimento,
preparação (avaliação farmacêutica, manipulação, controle de qualidade, conservação
e transporte) da nutrição parenteral, atendendo às recomendações das Boas Práticas de
Preparação de Nutrição Parenteral.
4. O farmacêutico, ao acompanhar os pacientes,
pode prescrever a nutrição parenteral.
5. A sala destinada à manipulação de NP deve
ser independente e exclusiva, dotada de filtros de ar para retenção de partículas e micro-organismos, garantindo os graus recomendados (área limpa grau A ou B – classe 100
ou sob fluxo laminar em área grau C – classe
10.000) e possuir pressão positiva.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
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30. Sobre a Portaria GM/MS no 1.555/2013, que dispõe sobre as normas de financiamento e de execução
do Componente Básico da Assistência Farmacêutica
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale
a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Cabe às Secretarias Estaduais de Saúde o
financiamento, a aquisição e a distribuição
dos medicamentos contraceptivos e insumos
do Programa Saúde da Mulher.
( ) Os recursos deste componente não podem
ser utilizados para a aquisição de medicamentos fitoterápicos e homeopáticos, mesmo
que constantes na Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais (RENAME) vigente.
( ) O financiamento do Componente Básico da
Assistência Farmacêutica é de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
( ) Os municípios devem aplicar, no mínimo,
R$ 5,10 por habitante/ano, para financiar a
aquisição dos medicamentos e insumos constantes dos Anexos I e IV da Relação Nacional
de Medicamentos Essenciais (RENAME)
vigente no SUS, incluindo os insumos para os
usuários insulinodependentes, constantes no
Anexo IV da RENAME vigente.
( X ) Cabe ao Ministério da Saúde o financiamento
e a aquisição da insulina humana NPH 100 UI/
ml e da insulina humana regular 100 UI/ml,
além da sua distribuição até os almoxarifados
e Centrais de Abastecimento Farmacêutico
Estaduais e do Distrito Federal.

Estado de Santa Catarina

31. A asma é uma doença inflamatória crônica, caracterizada por hiper-responsividade das vias aéreas inferiores e por limitação variável ao fluxo aéreo, reversível
espontaneamente ou com tratamento. O tratamento
tem sido dividido em cinco etapas, e cada paciente
deve ser alocado para uma dessas etapas de acordo
com o tratamento atual e o seu nível de controle.

32. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) em relação à educação em saúde.
(

Sobre o tratamento farmacológico da asma, assinale a
alternativa correta.
a. ( X ) O uso de corticoide oral na dose mais baixa
possível só é indicado na etapa 5 do tratamento, associado às medicações de controle
utilizadas na etapa 4. Esse esquema só deve ser
empregado para pacientes que tenham limitação de suas atividades diárias e frequentes exacerbações e que tenham sido exaustivamente
questionados sobre a adesão ao tratamento.
b. ( ) Os β2-agonistas de ação prolongada (salbutamol e fenoterol) podem ser usados em
monoterapia ou combinados a um corticoide
inalatório para controle da asma na etapa 2
do tratamento.
c. ( ) O salmeterol é um fármaco de escolha para
tratar sintomas agudos e exacerbações.
d. ( ) Recomenda-se a utilização de baixas doses
de corticoides inalatórios associado a
β2-agonistas de rápido início de ação como
medicação de alívio para pacientes que têm
sintomas ocasionais (tosse, sibilos ou dispneia
ocorrendo duas vezes ou menos por semana),
na etapa 1 do tratamento.
e. ( ) Em relação ao salbutamol e ao fenoterol, a
utilização de aerocâmeras acopladas aos
dispositivos de inalação em aerossol pressurizado e lavagem da boca com água depois da
inalação diminuem o risco de candidíase oral.

(

(

(

) As ações de educação em saúde na área
da farmácia devem ser voltadas, exclusivamente, para ações individuais que ensinem o paciente a utilizar corretamente os
medicamentos.
) De forma geral, podem ser identificados dois
modelos de práticas de educação em saúde:
modelo tradicional e modelo dialógico.
) O trabalho de educação em saúde deve ser
construído de forma que promova o senso crítico, o conhecimento sobre os determinantes
sociais e biológicos das doenças e as formas
de intervir não só na realidade individual, mas
sobre o ambiente e a sociedade.
) No modelo dialógico valoriza-se a transmissão
de conhecimentos com o propósito de normalizar atitudes e comportamentos dos indivíduos conforme padrões estabelecidos pelos
serviços e profissionais de saúde como ideais.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

V–V–F–F
V–F–V–V
F–V–V–V
F–V–V–F
F–F–V–F
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33. A Resolução RDC no 20/2011 dispõe sobre o
controle de medicamentos à base de substâncias
classificadas como antimicrobianos, de uso sob prescrição médica, isoladas ou em associação e dá outras
providências.
Sobre a Resolução RDC no 20/2011, assinale a alternativa correta.
a. ( X ) A prescrição de medicamentos antimicrobianos deverá ser realizada em 2 vias em
receituário privativo do prescritor ou do estabelecimento de saúde, não havendo, portanto,
modelo de receita específico.
b. ( ) O prazo de validade das receitas de antimicrobianos é de 15 dias úteis a contar da data de
sua emissão.
c. ( ) Na embalagem e rotulagem dos medicamentos contendo substâncias antimicrobianas
constantes nesta resolução deve constar,
obrigatoriamente, na tarja/faixa amarela, em
destaque a expressão: Venda Sob Prescrição
Médica – Só Pode ser Vendido com Retenção
da Receita.
d. ( ) Devido ao controle estabelecido na Resolução
RDC no 22/2010, estão proibidas a fabricação e distribuição de amostra grátis de
antimicrobianos.
e. ( ) As retenções e escriturações de receita deverão ser realizadas em todas as farmácias
e drogarias, públicas ou privadas, e todas
devem, obrigatoriamente, realizar a escrituração no Sistema Nacional de Gerenciamento
de Produtos Controlados (SNGPC).
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34. As Reações Adversas a Medicamentos são, tradicionalmente, classificadas em duas amplas categorias:
Tipo A e Tipo B.
Sobre Reações Adversas a Medicamentos (RAM), analise as afirmativas a seguir:
1. A RAM tipo B não se relaciona a ações farmacológicas conhecidas dos fármacos causadores da reação.
2. A RAM Tipo B tem como característica a alta
morbidade e a alta mortalidade.
3. A RAM Tipo A é previsível e responde à redução da dose do fármaco.
4. Devido à sua natureza, as RAM Tipo B têm
mais chance de resultar em remoção da autorização de comercialização do medicamento.
5. A anafilaxia causada pelo uso de penicilina é
um exemplo de RAM Tipo A.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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35. A histamina é encontrada na maioria dos tecidos,
porém está presente em altas concentrações no pulmão e na pele e em concentrações particularmente
elevadas no trato gastrintestinal. Seus efeitos são produzidos por meio da ação sobre os receptores H1, H2,
H3 (e possivelmente H4) nas células-alvo.

36. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) em relação à Comissão de Farmácia e
Terapêutica (CFT).
(

As principais ações da histamina nos seres humanos
são:
a. ( ) Inibição da secreção gástrica, contração da
maioria dos músculos lisos (exceto em vasos
sanguíneos), vasodilatação, aumento da permeabilidade celular.
b. ( ) Estímulo da secreção gástrica, relaxamento da
maioria dos músculos lisos (exceto em vasos
sanguíneos), vasoconstrição, aumento da
permeabilidade celular.
c. ( X ) Estímulo da secreção gástrica, contração da
maioria dos músculos lisos (exceto em vasos
sanguíneos), vasodilatação, aumento da permeabilidade celular.
d. ( ) Inibição da secreção gástrica, relaxamento da
maioria dos músculos lisos (exceto em vasos
sanguíneos), vasoconstrição, aumento da
permeabilidade celular.
e. ( ) Inibição da secreção gástrica, contração da
maioria dos músculos lisos (exceto em vasos
sanguíneos), vasodilatação, diminuição da
permeabilidade celular.

(

(

(

) A CFT é instância colegiada de caráter consultivo e deliberativo, com finalidade de selecionar medicamentos essenciais, assessorar a
coordenação da assistência farmacêutica nas
questões referentes a medicamentos e promover ações educativas.
) O farmacêutico deve ser, obrigatoriamente,
um dos membros da Comissão, devido
aos conhecimentos de farmacologia e
farmacoterapia.
) A CFT deve avaliar pedidos de inclusão e
exclusão de medicamentos da relação de
medicamentos essenciais, exceto os encaminhados pela indústria farmacêutica, pelo
potencial conflito de interesse.
) A CFT deve elaborar normas para prescrição e
dispensação, bem como sobre medicamentos
novos e de uso restrito, os que não integram
a relação de medicamentos, visando disciplinar e harmonizar condutas terapêuticas, para
racionalizar o uso de medicamentos.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

V–V–V–F
V–V–F–V
V–F–V–F
V–F–F–V
F–V–V–V
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37. Um dos principais métodos para obtenção de
informações acerca de reações adversas a medicamentos (RAM) é a notificação voluntária ou espontânea realizada por profissionais de saúde. As hipóteses
geradas com esta ação podem sugerir um seguimento
mais intensivo ou o início de estudos epidemiológicos
que permitam estabelecer o risco de RAM associado
àquele uso.

38. A criação e utilização de listas ou relações padronizadas de medicamentos nos serviços de saúde é
condição já bastante consolidada para a racionalização do uso dos medicamentos.
A composição de uma relação de medicamentos deve
seguir as seguintes orientações:
1. utilizar a denominação genérica, de acordo
com a Denominação Comum Brasileira (DCB)
ou a Denominação Comum Internacional (DCI).
2. evitar a inclusão de um número excessivo de
medicamentos.
3. revisar a relação a cada quatro anos.
4. evitar a inclusão de associações de duvidosa
eficácia.
5. priorizar medicamentos sobre os quais se
tenha mais dados, mais estudos, enfim, que
tenham sido objeto de avaliação baseada em
evidências por um maior período.

Existem outras utilidades das notificações espontâneas de RAM, tais como:
1. identificação de reações previamente desconhecidas e inesperadas.
2. caracterização de síndromes iatrogênicas
decorrentes do uso de medicamentos a partir de dados sobre o paciente, o fármaco e a
reação.
3. identificação de subgrupos de pacientes mais
suscetíveis.
4. comparação de toxicidade entre fármacos de
um mesmo grupo terapêutico.
5. monitorização contínua das reações adversas
de um medicamento quando é lançado no
mercado.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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39. As Diretrizes para Estruturação de Farmácias no
âmbito do SUS (2009), do Ministério da Saúde, prevê,
entre os ambientes, mobiliários e equipamentos para
uma farmácia pertencente a uma Unidade de Saúde:
1. Área para dispensação e área para seguimento farmacoterapêutico.
2. Área para fracionamento, atendendo às condições técnicas e operacionais estabelecidas
pela ANVISA.
3. Área para estocagem, equipada de condicionador de ar, refrigeradores, estantes com
chaves, termômetro, lixeiras e dispositivos
armazenadores.
4. Área de dispensação, equipada com cadeiras,
mesas, equipamentos de informática e possuir
acesso a bases de dados e bibliografias.
5. Área de limpeza dos produtos e das embalagens violadas, equipada com materiais de limpeza, embalagens descartáveis e aspiradores.
6. Sistema registro da dispensação e formas de
controle do estoque.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 6.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

40. O NOTIVISA é um sistema informatizado que
pode ser acessado no sítio da ANVISA com o propósito de receber as notificações de eventos adversos e
queixas técnicas relacionados com os produtos sob
vigilância sanitária.
Sobre o NOTIVISA é correto afirmar:
1. subsidia o Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária.
2. aperfeiçoa o conhecimento dos efeitos dos
produtos.
3. monitora os produtos comercializados no país
e, de forma geral, promove ações de proteção
à Saúde Pública.
4. têm acesso a este sistema apenas os profissionais de saúde de instituições públicas ou
privadas.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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