FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMILÍA

REALIZAÇÃO

ESTADO DA BAHIA
REF. EDITAL Nº1/2010- CONCURSO PÚBLICO

INSTRUÇÕES
1-

Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 50 (cinquenta) questões numeradas
sequencialmente que compõem a prova objetiva.

2-

Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva.
ATENÇÃO

1-

É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.

2-

Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está
correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer
divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.

3-

Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso

4-

Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que será o único documento

encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.

válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
56-

Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente.
Assinale a cor que corresponda a sua prova na Folha de Respostas, caso o candidato não identifique a cor de sua prova,
ou contenha mais de uma marcação neste campo o candidato estará automaticamente eliminado. Exemplo correto da
marcação da Folha de Respostas:

7-

A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos

8-

Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de

destinados às respostas.

uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
9-

Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com
tranquilidade, mas controle seu tempo.

10- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso o candidato
queira levar o caderno de questões será permitido somente no decorrer dos últimos 15 (quinze) minutos determinados
para o término da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente assinada. As
provas estarão disponibilizadas no site da AOCP (www.aocp.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. Os
candidatos que terminarem a prova não poderão utilizar o mesmo sanitário que os candidatos que ainda estão realizando
as provas.
11- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos, após a conferência de todos os documentos da sala e
assinatura do Termo de Fechamento.
12- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização
de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, pagers, telefones
celulares, BIP, Walkman, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará
eliminação imediata do candidato.
13- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da
prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
14- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as
medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

EDM 13

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO
QUESTÃO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

RESP.

QUESTÃO
RESP.

utiliza-se de um parâmetro que independe da
natureza da enfermidade ou do tratamento,
que é a satisfação dos pacientes.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 01
Assinale a alternativa correta com base no Código
de ética profissional.
(A)
É dever do farmacêutico respeitar o direito de decisão
do usuário sobre sua própria saúde e bem-estar mesmo
que o usuário for considerado incapaz de discernir
sobre opções de tratamento e/ou decidir sobre sua
própria saúde e bem-estar.
(B)
É dever do farmacêutico comunicar às autoridades
sanitárias e profissionais, com discrição e fundamento,
fatos que caracterizem infringência ao Código e às
normas que regulam o exercício das atividades
farmacêuticas.
(C)
O farmacêutico deve comunicar ao Conselho Regional
de Farmácia, por escrito, o afastamento de suas
atividades
profissionais
das
quais
detém
responsabilidade técnica, quando não houver outro
farmacêutico que o substitua, no prazo de 10 dias.
(D)
É proibido ao farmacêutico recusar-se a exercer a
profissão em instituição pública ou privada, onde
inexistam condições dignas de trabalho ou que possam
prejudicar o usuário.
(E)
É proibido ao farmacêutico negar-se a realizar atos
farmacêuticos que, embora autorizados por lei, sejam
contrários aos ditames da ciência e da técnica.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II.

Nas
análises
do
tipo
__________________________o objetivo é
identificar a opção terapêutica que consegue
obter o melhor resultado clínico por unidade
monetária aplicada.

III.

Uma
vantagem
dos
estudos
de
________________________é que o mesmo

CARGO: FARMACÊUTICO

/
/
/
/
/

Questão 05
Calcule o volume aparente de um princípio ativo,
onde em 95 ml tem 152,7g de massa:
(A)
6,221mL/g
(B)
14,502 ml/g
(C)
0,622 mL/g
(D)
14,565 mL/g
(E)
1,456 mL/g
Questão 06
Sobre a farmácia hospitalar, informe se é
verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.
( )
( )

( )

Questão 03
Preencha as lacunas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta com
relação a avaliação econômica.
Nas
análises
do
tipo
________________________,
o
que
se
procura é identificar a opção de tratamento
que permite reduzir custos ou aumentar
lucros, especificamente olhando a resposta
financeira obtida por cada opção.

custo-utilidade / custo-efetividade / custo-efetividade
custo-benefício
custo-efetividade / custo-benefício / custo-benefício
custo-utilidade
custo-benefício / custo-utilidade / custo-efetividade
custo-benefício
custo-benefício / custo-efetividade / custo-utilidade
custo-efetividade
custo efetividade / custo-benefício / custo-utilidade
custo-benefício

Questão 04
Quantos gramas de Calêndula são necessários para
preparar-se 250g de uma pomada a 8% de
Calêndula?
(A)
37g
(B)
16,62g
(C)
10g
(D)
31,25g
(E)
20g

Questão 02
Segundo o Código de ética profissional, é vetado ao
farmacêutico
(A)
guardar sigilo de fatos que tenha conhecimento no
exercício da profissão, excetuando-se os de dever
legal.
(B)
utilizar-se, sem referência ao autor ou sem a sua
autorização expressa, de dados ou informações,
mesmo que não foram publicados.
(C)
comunicar ao Conselho Regional de Farmácia e às
autoridades sanitárias a recusa ou a demissão de
cargo, função ou emprego, motivada pela necessidade
de preservar os legítimos interesses da profissão.
(D)
limitar-se as suas atribuições no trabalho, mantendo
relacionamento harmonioso com outros profissionais,
no sentido de garantir unidade de ação na realização
de atividades a que se propõe em benefício individual e
coletivo.
(E)
dispor seus serviços profissionais às autoridades
constituídas, se solicitado, em caso de conflito social
interno, catástrofe ou epidemia.

I.

Estudos de _________________ podem
orientar quanto ao valor de um tratamento
frente a uma unidade de benefício clínico
obtido.

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Os ambientes devem ser protegidos contra a
entrada de aves, roedores e insetos.
Os sanitários não devem ter comunicação
com
as
áreas
de
manipulação
e
armazenamento de medicamentos.
O piso, paredes e teto devem ser de material
liso, sem rachaduras e resistentes aos
saneantes.
Toda farmácia hospitalar deve possuir
Câmaras de segurança biológica, classe II,
tipo B2.

V – V – V – F.
V – V – V – V.
V – F – V – V.
V – V – F – F.
V – F – F – F.

Questão 07
Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
Na administração via retal a amplitude do metabolismo
hepático da primeira passagem é menor do que na
preparação oral
(B)
O acréscimo de um agente vasoconstritor em uma
solução de fármaco a ser injetado por via subcutânea
retarda a absorção.
(C)
A administração via oral geralmente depende da
adesão do paciente e sua absorção pode variar muito,
pois depende de vários fatores.
(D)
Uma vantagem da administração pulmonar é a
absorção quase instantânea do fármaco após a
primeira passagem hepática.
(E)
Há casos em que a administração intravenosa deve ser
rápida, por exemplo administração de ativador do
plasminogênio tecidual logo após infarto agudo do
miocárdio.

Questão 11
Preencha a lacuna e, em seguida, assinale a
alternativa correta.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 12
Assinale a alternativa que NÃO caracteriza uma
diretriz e prioridade da Política Nacional de
Medicamentos.
(A)
Adoção de uma Relação Nacional de Medicamentos.
(B)
Regulamentação sanitária de medicamentos.
(C)
Promoção do uso racional de medicamentos.
(D)
Redução da produção de medicamentos.
(E)
Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos.

Questão 08
Assinale a alternativa correta.
(A)
A disfunção renal severa aumenta a velocidade de
esvaziamento gástrico, o que atrasa o tempo
necessário para atingir a concentração sanguínea
máxima.
(B)
O Ka da substância e o pH do meio influem diretamente
na passagem do fármaco através das membranas
biológicas, entretanto, não são determinantes no
processo de absorção de fármacos.
(C)
Quando a concentração de um fármaco é medida no
plasma, usualmente dosa-se a fração livre e desprezase a fração ligada às proteínas plasmáticas.
(D)
A distribuição de fármacos nos tecidos vivos
independem do tamanho do tecido e do fluxo
sanguíneo tecidual.
(E)
As estimativas de depuração de Creatinina do sangue
fornecem informações sobre o grau de funcionamento
renal e sua habilidade de eliminar medicamentos.

Questão 13
O estudo epidemiológico que mede em uma
população
previamente
delimitada
à
exposição,geralmente a vários fatores, e o efeito
(doença/condição), simultaneamente, no momento
de sua realização, é chamado de
(A)
Estudos descritivos.
(B)
Estudos transversais.
(C)
Estudos de caso-controle.
(D)
Ensaio clínico randomizado.
(E)
Estudos ecológicos.
Questão 14
Analise as alternativas abaixo e assinale a
alternativa que apresenta a(s) correta(s) em relação
ao Uso Racional de Medicamentos.

Questão 09
Biodisponibilidade pode ser definida como
(A)
a porcentagem da dose de uma formulação
farmacêutica que se liga ao receptor específico em
menor tempo possível.
(B)
a porcentagem da dose de uma formulação
farmacêuica que alcança a circulação sistêmica.
(C)
a porcentagem da dose de uma formulação
farmacêutica que alcança o sítio de absorção.
(D)
a porcentagem da dose de uma formulação
farmacêuica que se liga primeiro a uma proteína
plasmática.
(E)
a porcentagem da dose de uma formulação
farmacêuica que alcança o local de excreção.
Questão 10
Assinale a alternativa INCORRETA com relação à
interações medicamentosas.
(A)
Além de antiácidos,os alimentos e suplementos
alimentares contendo ferro e cálcio também reduzem a
absorção das tetraciclinas.
(B)
Omeprazol reduz o metabolismo de warfarina e
fenitoína.
(C)
Metabólitos de eritromicina podem diminuir a
concentração plasmática de anti-histamínicos.
(D)
Fármacos que aumentam a filtração ou a secreção
renal podem reduzir a meia-vida ou a biodisponibilidade
de outros fármacos.
(E)
Quinidina reduz o clearance renal da digoxina.

CARGO: FARMACÊUTICO

Os antiinflamatórios não esteróides, como o
ibuprofeno e indometacina, ao inibirem a produção
de prostaglandinas, __________________ o efeito
anti-hipertensivo de captopril e enalapril.
reduzem
aumentam
não alteram
aceleram
retardam

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I.

A
promoção
do
uso
racional
de
medicamentos é um processo educativo dos
usuários,
profissional
prescritor
e
profissional dispensador.

II.

A elaboração de um Formulário Terapêutico
Nacional poderia servir como instrumento de
orientação da prescrição e dispensação dos
medicamentos, racionalizando o seu uso.

III.

As ações de farmacovigilância, além de tratar
dos efeitos adversos, devem ser utilizadas
também para assegurar o uso racional de
medicamentos.

IV.

Os estudos de farmacoepidemiologia devem
ser incentivados como forma de contribuição
para o uso racional de medicamentos.

Apenas I, II e III.
Apenas I e III.
Apenas II.
Apenas I e IV.
I, II, III e IV.

Questão 15
Assinale a alternativa correta com relação à Portaria
344/98:
(A)
A Notificação de Receita será retida pela farmácia ou
drogaria e a receita devolvida ao paciente, sem
carimbo, como comprovante do aviamento ou da
dispensação.
(B)
A Notificação de Receita é personalizada e
intransferível,
devendo
conter
somente
duas
substâncias das listas "A1" e "A2" (entorpecentes) e
"A3" , "B1" e "B2" (psicotrópicas), "C2" (retinóides de
uso sistêmico) e "C3" (imunossupressoras).
(C)
Em caso de emergência, poderá ser aviada a receita de
medicamentos sujeitos à Notificação de Receita, em
papel não oficial, devendo conter obrigatoriamente: o
diagnóstico ou CID, a justificativa do caráter
emergencial do atendimento, data, inscrição no
Conselho Regional e assinatura devidamente
identificada.
(D)
A Notificação de Receita Especial, de cor branca, para
prescrição de medicamentos a base de substâncias
constantes da lista "C2" (retinóides de uso sistêmico)
será impressa às expensas do médico prescritor ou
pela instituição a qual esteja filiado, terá validade por
um período de 60 (sessenta) dias contados a partir de
sua emissão e somente dentro da Unidade Federativa
que concedeu a numeração.
(E)
O aviamento ou dispensação de Receitas de Controle
Especial, contendo medicamentos a base de
substâncias constantes das listas "C1" (outras
substâncias sujeitas a controle especial) e "C5"
(anabolizantes), é privativo de farmácia ou drogaria,
exceto na forma farmacêutica líquida, e somente
poderá ser efetuado mediante receita, sendo a "1ª via Retida no estabelecimento farmacêutico" e a "2ª via Devolvida ao Paciente", com o carimbo comprovando o
atendimento.

(D)
(E)

Questão 19
Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma
função da Comissão de Farmácia e Terapêutica.
(A)
Elaborar e atualizar periodicamente o Formulário
Terapêutico da instituição, assim como as instruções e
normas para sua aplicação.
(B)
Fixar os critérios nos quais se baseará a instituição
para a obtenção de medicamentos que não tenham
sido selecionados para uso regular.
(C)
Se abster na validação de protocolos de tratamento,
visto que são de responsabilidades dos serviços
clínicos das instituições.
(D)
Fomentar a investigação sobre utilização de
medicamentos e utilizar seus resultados como
subsídios para o desenvolvimento de suas outras
funções.
(E)
Propor política de dispensação na instituição.
Questão 20
A modalidade de licitação em que estão envolvidos
valores financeiros em níveis intermediários, na
qual os interessados devem atender aos requisitos
de cadastramento até o terceiro dia anterior à data
final para o recebimento das propostas, é
(A)
Dispensa.
(B)
Concorrência.
(C)
Convite.
(D)
Tomada de preço.
(E)
Pregão.
Questão 21
A Política Nacional de Assistência Farmacêutica é
parte
integrante
da
Política
Nacional
de
Saúde,envolvendo um conjunto de ações voltadas à
promoção, proteção e recuperação da saúde e
garantindo os princípios da universalidade,
integralidade e equidade. Assinale a alternativa que
NÃO caracteriza um eixo estratégico da Política
Nacional de Assistência Farmacêutica.
(A)
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.
(B)
Estabelecimento de mecanismos adequados para a
regulação e monitoração do mercado de insumos e
produtos estratégicos para a saúde, incluindo os
medicamentos.
(C)
Centralização das ações, com definição das
responsabilidades das diferentes instâncias gestoras,
de forma pactuada e visando a superação da
fragmentação em programas articulados.
(D)
Pactuação de ações intersetoriais que visem à
internalização e o desenvolvimento de tecnologias que
atendam às necessidades de produtos e serviços do
SUS, nos diferentes níveis de atenção.
(E)
Implementação de forma intersetorial, e em particular,
com o Ministério da Ciência e Tecnologia, de uma
política pública de desenvolvimento científico e
tecnológico, envolvendo os centros de pesquisa e as
universidades brasileiras, com o objetivo do
desenvolvimento de inovações tecnológicas que
atendam aos interesses nacionais e às necessidades e
prioridades do SUS.

Questão 16
Na Notificação de Receita "A" poderá conter no
máximo a quantidade de medicamento suficiente
para 30 dias de tratamento e no caso de ampolas, a
quantidade máxima será de
(A)
5 ampolas.
(B)
10 ampolas.
(C)
15 ampolas.
(D)
20 ampolas.
(E)
30 ampolas.
Questão 17
Com
relação
aos
conceitos
básicos
da
epidemiologia assinale a alternativa correta. A força
com que subsiste uma determinada doença na
população, é uma definição de
(A)
incidência
(B)
prevalência
(C)
razão
(D)
proporção
(E)
mortalidade
Questão 18
Em um determinado município, o número de óbitos
por câncer de pâncreas foi de 56 por ano, entre
homens de 35 a 60 anos, enquanto o número total
de óbitos para a mesma faixa etária no mesmo
período foi de 137. Qual foi a mortalidade
proporcional para câncer de pâncreas neste
município?
(A)
76,72%
(B)
40,87%
(C)
24,46%

CARGO: FARMACÊUTICO

19,30%
81%
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Questão 22
Assinale a alternativa correta.
(A)
Estoque médio é o nível máximo de estoque em torno
do qual as operações de compra e consumo se
realizam.
(B)
Consumo médio mensal é a quantidade mínima que
deve ser mantida em estoque.
(C)
Rotatividade é o intervalo entre dois suprimentos e
depende das quantidades compradas, do tempo de
entrega dos fornecedores e do consumo médio.
(D)
Estoque mínimo é a razão entre o intervalo de
suprimento e o consumo médio mensal.
(E)
Ponto de ressuprimento é um nível de estoque que ao
ser atingido sinaliza o momento de se fazer uma nova
compra.

Questão 25
Segundo a Lei 8080/90, as Comissões intersetoriais
criadas em âmbito Nacional, serão subordinadas
(A)
ao Conselho Nacional de Saúde.
(B)
ao Município e Governo Estadual.
(C)
aos Consórcios de Saúde.
(D)
às três esferas do governo.
(E)
ao Governo Estadual.

POLÍTICAS DE SAÚDE
Questão 26
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. 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:

Questão 23
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. Segundo as Boas Práticas de
Distribuição de Medicamentos, os produtos
interditados, devolvidos ou recolhidos devem ser
identificados
e
separados
dos
estoques
comercializáveis para evitar a redistribuição até que
seja adotada uma decisão quanto ao seu destino.Os
produtos que tenham sido devolvidos ao
distribuidor apenas poderão regressar aos
estoques comercializáveis se
I.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

os medicamentos estiverem nas respectivas
embalagens originais, se estas tiverem sido
abertas apenas para conferência, e se
encontrarem em boas condições.

II .

os medicamentos estiveram armazenados ou
se foram manuseados de modo adequado,
conforme suas especificações.

III.

o período remanescente até o fim do prazo de
validade for aceitável para que o produto
percorra as outras etapas da cadeia, até o
consumo mantidas a sua validade.

IV.

os produtos forem examinados pelo
farmacêutico responsável com avaliação que
atenda à natureza do produto, às eventuais
condições de armazenamento que necessita
e ao tempo decorrido desde que foi enviado.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

descentralização, com direção única em cada
esfera de governo.

II.

direção única centralizada.

III.

atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais.

IV.

participação da comunidade.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Questão 27
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. Ao sistema único de saúde
compete, além de outras atribuições, nos termos da
lei

Apenas II, III e IV.
Apenas I e IV.
Apenas III e IV.
Apenas I e II.
I, II, III e IV.

Questão 24
Assinale a alternativa que expresse uma das
características do Sistema Único de Sáude
(A)
Integração, em nível executivo, das ações de saúde,
meio ambiente e saneamento básico.
(B)
Centralização político administrativa, com direção única
em cada esfera do governo.
(C)
Universalidade de acesso aos serviços de saúde em
três níveis de assistência.
(D)
Conjugação dos recursos financeiros somente da União
e dos municípios, na prestação de assistência à saúde
da população.
(E)
Igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos e
privilegiando os funcionários públicos.

CARGO: FARMACÊUTICO

I.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I.

incrementar em sua área de atuação o
desenvolvimento científico e tecnológico.

II.

fiscalizar
e
inspecionar
alimentos,
compreendido o controle de seu teor
nutricional, bem como bebidas e águas para
consumo humano.

III.

participar do controle e fiscalização da
produção, transporte, guarda e utilização de
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e
radioativos.

IV.

colaborar na proteção do meio ambiente, nele
compreendido o do trabalho.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Questão 28
Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em
seguida, assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta. São objetivos do Sistema Único
de Saúde SUS
( )
( )
( )

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(D)

a identificação dos fatores condicionantes e
determinantes da saúde.
a divulgação dos fatores condicionantes e
determinantes da saúde.
a formulação de política de saúde destinada a
promover, nos campos econômico e social, a
redução de riscos de doenças e de outros
agravos.
a assistência às pessoas por intermédio de
ações de promoção, proteção e recuperação
da saúde, com a realização integrada das
ações assistenciais e das atividades
preventivas.

(E)

Questão 31
Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em
seguida, assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.
( )

V – F – V – F.
V – V – V – F.
F – F – F – V.
V – V – V – V.
F – F – F – F.

( )

( )

Questão 29
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. Estão incluídas no campo de
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

a formulação da política de medicamentos,
equipamentos, imunobiológicos e outros
insumos de interesse para a saúde e a
participação na sua produção.

II.

o controle e a fiscalização de serviços,
produtos e substâncias de interesse para a
saúde.

III.

a fiscalização e a inspeção de alimentos,
água e bebidas para consumo humano.

IV.

a participação no controle e na fiscalização
da produção, transporte, guarda e utilização
de substâncias e produtos psicoativos,
tóxicos e radioativos.

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Quando as suas disponibilidades forem
insuficientes para garantir a cobertura
assistencial à população de uma determinada
área, o Sistema Único de Saúde (SUS) não
poderá recorrer aos serviços ofertados pela
iniciativa privada.
A participação complementar dos serviços
privados será formalizada mediante contrato
ou convênio, observadas, a respeito, as
normas de direito público.
As entidades filantrópicas e as sem fins
lucrativos estão impedidas de participar do
Sistema Único de Saúde (SUS).
Os critérios e valores para a remuneração de
serviços e os parâmetros de cobertura
assistencial serão estabelecidos pela direção
nacional do Sistema Único de Saúde (SUS),
aprovados no Conselho Nacional de Saúde.

V – F – V – F.
F – V – F – F.
F – F – F – V.
V – V – V – V.
F – F – F – F.

Questão 32
Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde
(SUS) serão depositados em conta especial, em
cada esfera de sua atuação, e movimentados sob
fiscalização dos respectivos:
(A)
Fundos de Saúde.
(B)
Conferências de Saúde.
(C)
Conselhos de Saúde
(D)
Planos de Saúde.
(E)
Conselhos Nacionais de Secretários de Saúde.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Questão 30
Assinale a alternativa INCORRETA. Entende-se por
saúde do trabalhador a promoção e proteção da
saúde dos trabalhadores, assim como visa à
recuperação e reabilitação da saúde dos
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos
advindos das condições de trabalho, abrangendo
(A)
assistência ao trabalhador vítima de acidentes de
trabalho ou portador de doença profissional e do
trabalho.
(B)
a inexistência de garantia ao sindicato dos
trabalhadores de requerer ao órgão competente a
interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo
ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco
iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
(C)
a participação, no âmbito de competência do Sistema
Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas,
avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à
saúde existentes no processo de trabalho.

CARGO: FARMACÊUTICO

participação, no âmbito de competência do Sistema
Único de Saúde (SUS), da normatização, fiscalização e
controle das condições de produção, extração,
armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de
substâncias, de produtos, de máquinas e de
equipamentos que apresentam riscos à saúde do
trabalhador.
avaliação do impacto que as tecnologias provocam à
saúde.
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Questão 33
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. Os recursos do Fundo
Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

despesas de custeio e de capital do
Ministério da Saúde, seus órgãos e
entidades, da administração direta e indireta.

II.

investimentos previstos em lei orçamentária,
de iniciativa do Poder Legislativo e
aprovados pelo Congresso Nacional.

III.

investimentos previstos no Plano Quinquenal
do Ministério da Saúde.

IV.

cobertura das ações e serviços de saúde a
serem implementados pelos Municípios,
Estados e Distrito Federal.

(E)

Questão 37
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. De acordo com a Portaria n°
648/2006 do Ministério da Saúde, compete às
Secretarias Municipais de Saúde e ao Distrito
Federal

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Questão 34
Assinale a alternativa correta. Os Municípios para a
execução de ações e serviços de saúde, poderão
estabelecer entre si, para o fim de manejar as
parcelas de recursos previstos em lei,
(A)
contrato privado.
(B)
termo de cooperação.
(C)
consórcios.
(D)
convênios.
(E)
acordos.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 35
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. De acordo com a Portaria n°
399/2006 do Ministério da Saúde, o trabalho na área
da saúde do idoso deve seguir as seguintes
diretrizes:
I.
II.
III.
IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

garantir
infra-estrutura
necessária
ao
funcionamento das Unidades Básicas de
Saúde, dotando-as de recursos materiais,
equipamentos e insumos suficientes para o
conjunto de ações propostas.

II.

selecionar, contratar e remunerar os
profissionais que compõem as equipes
multiprofissionais
de
Atenção
Básica,
inclusive os da Saúde da Família, em
conformidade com a legislação vigente.

III.

programar as ações da Atenção Básica a
partir de sua base territorial, utilizando
instrumento de programação nacional ou
correspondente local.

IV.

alimentar as bases de dados nacionais com
os dados produzidos pelo sistema de saúde
municipal, mantendo atualizado o cadastro de
profissionais,
de
serviços
e
de
estabelecimentos ambulatoriais, públicos e
privados, sob sua gestão.

Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Questão 38
Assinale
a
alternativa
INCORRETA.
A
responsabilidade do Ministério da Saúde sobre a
política de alta complexidade/custo se traduz nas
seguintes atribuições:
(A)
definição de normas nacionais.
(B)
controle do cadastro estadual de prestadores de
serviços.
(C)
vistoria de serviços, quando lhe couber, de acordo com
as normas de cadastramento estabelecidas pelo próprio
Ministério da Saúde.
(D)
definição de incorporação dos procedimentos a serem
ofertados à população pelo SUS.
(E)
definição do elenco de procedimentos de alta
complexidade.

Promoção do envelhecimento ativo e
saudável.
Atenção não integral à saúde da pessoa
idosa.
Estímulo às ações intersetoriais, visando à
integralidade da atenção.
A vedação da implantação de serviços de
atenção domiciliar.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas I e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Questão 36
Assinale a alternativa correta. O Instrumento de
cidadania com informações relevantes sobre a
saúde da pessoa idosa, possibilitando um melhor
acompanhamento por parte dos profissionais de
saúde, denomina-se:
(A)
Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa.
(B)
Manual de Atenção Básica e Saúde para a Pessoa
Idosa.
(C)
Programa de Educação Permanente à Distância ao
idoso.
(D)
Assistência Farmacêutica ao idoso.

CARGO: FARMACÊUTICO

Atenção Diferenciada na Internação.
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Questão 39
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. Com a implementação da
Política Nacional de Humanização (PNH), espera-se
alcançar os seguintes resultados e direções
I.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

PORTUGUÊS
Comissão do Parlamento britânico diz que remédio
homeopático não funciona.

serão reduzidas as filas e o tempo de espera,
com ampliação do acesso e atendimento
acolhedor e resolutivo, baseados em critérios
de risco.

II.

Todo usuário do SUS saberá quem são os
profissionais que cuidam de sua saúde e a
rede de serviços se responsabilizará por sua
referência territorial e atenção integral.

III.

As unidades de saúde garantirão os direitos
dos usuários, orientando-se pelas conquistas
já asseguradas em lei e ampliando os
mecanismos de sua participação ativa, e de
sua rede sócio-familiar, nas propostas de
intervenção, acompanhamento e cuidados
em geral.

IV.

Não serão implementadas atividades de
valorização e cuidado aos trabalhadores da
saúde.

Homeopatia custa aos cofres públicos da GrãBretanha R$ 500 mil por ano.
Terapia, considerada sem eficácia, foi criada por
médico alemão no séc. 18.
O Parlamento da Grã-Bretanha anunciou nesta
segunda-feira (22) o resultado da análise de eficácia
de remédios homeopáticos.
O relatório da comissão de ciência e tecnologia do
parlamento britânico afirma que os remédios
homeopáticos são tão eficazes quanto placebo substância sem ação, geralmente receitada por alguns
médicos apenas para criar efeito psicológico nos
pacientes.
A comissão concluiu que as explicações científicas
para a homeopatia não são convincentes e
recomendou
que
o
governo
britânico
pare
imediatamente de oferecer esse tipo de remédio no
serviço público de saúde.
A homeopatia custa aos cofres públicos da GrãBretanha o equivalente a R$ 500 mil por ano. A quantia
pode ser considerada irrisória dentro de um orçamento
de R$ 300 bilhões destinados à área da saúde, mas os
parlamentares afirmam que não é o dinheiro que está
em jogo. O que eles querem é evitar que os doentes
busquem a cura com medicamentos sem eficácia
comprovada.
O deputado Phil Willis, presidente da comissão de
ciência e tecnologia, afirma que nenhum estudo
comprovou que as pílulas homeopáticas têm poder
medicinal. Segundo ele, a homeopatia nem deve mais
ser licenciada pelo departamento do governo que
regula a fabricação de remédios. O deputado afirma
que os remédios homeopáticos não passam de pílulas
de açúcar.
A homeopatia, que foi criada por um médico alemão,
no século 18, é a chamada medicina natural e,
segundo os médicos homeopatas, não tem
contraindicação. A homeopatia se propõe a curar com
substâncias que normalmente provocam efeitos
semelhantes aos das doenças. Por exemplo, o remédio
homeopático para insônia contém uma substância
extraída do café para ajudar o paciente a dormir.
A doutora Charlote Mendes da Costa, da Associação
Britânica de Homeopatia, não entende por que a
comissão parlamentar não aceitou como evidência de
eficácia dos produtos homeopáticos um estudo
científico feito com 6.500 pessoas com diversas
doenças. Segundo Charlote, elas se trataram apenas
com remédios naturais, e mais de 60% dos pacientes
ficaram curados.
A associação afirma que a homeopatia representa
economia para o Ministério da Saúde porque custa
menos de um décimo do preço de remédios industriais.
Mesmo sem o apoio do governo, a associação de
homeopatia vai continuar incentivando esse tipo de
tratamento.

Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Questão 40
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. De acordo com a Política
Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no
SUS, as atribuições e responsabilidades dos
Gestores Municipais são

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

desenvolver ações educativas que possam
interferir no processo saúde-doença da
população e na melhoria da qualidade de
vida.

II.

apoiar a realização de pesquisa na área de
gestão estratégica e participativa.

III.

assumir responsabilidade pela coordenação
e execução das atividades de educação e
comunicação, no âmbito local.

IV.

promover
ações
de
informação
conhecimento acerca do SUS, junto
população em geral.

e
à

Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Texto adaptado de
<http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL1500961-5603,00COMISSAO+DO+PARLAMENTO+BRITANICO+DIZ+QUE+REME
DIO+HOMEOPATICO+NAO+FUNCIONA.html>. Acesso em 23 fev
2010.
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Questão 41
Assinale a alternativa cuja expressão destacada
NÃO faz referência a outra expressão mencionada
anteriormente no texto.
(A)
“Mesmo sem o apoio do governo, a associação de
homeopatia vai continuar incentivando esse tipo de
tratamento...”
(B)
“O deputado Phil Willis, presidente da comissão de
ciência e tecnologia, afirma que nenhum estudo
comprovou que as pílulas homeopáticas têm poder
medicinal.”
(C)
“A quantia pode ser considerada irrisória dentro de um
orçamento de R$ 300 bilhões destinados à área da
saúde...”
(D)
“A comissão concluiu que as explicações científicas
para a homeopatia não são convincentes e
recomendou
que
o
governo
britânico
pare
imediatamente de oferecer esse tipo de remédio no
serviço público de saúde.”
(E)
“O relatório da comissão de ciência e tecnologia do
parlamento britânico afirma que os remédios
homeopáticos são tão eficazes quanto placebo...”

Questão 45
Assinale a alternativa que apresenta uma palavra
que teve sua grafia afetada com a nova ortografia.
(A)
Têm
(B)
Contraindicação
(C)
Homeopatia
(D)
Contém
(E)
Grã-Bretanha

CONHECIMENTOS GERAIS
Questão 46
Uma das teorias para a chegada do homem ao
Continente Americano é aquela do Estreito de
Bering. Segundo a teoria, o homem teria cruzado de
barco o Oceano Pacífico junto às geleiras que se
formavam na região, há cerca de 15.000 anos, e se
espalhado pelo continente. Assinale a alternativa
correta.
(A)
Arqueólogos são pessoas aventureiras que viajam em
busca de arcas de tesouro guardadas por sociedades
extintas e acabam encontrando vestígios de vida.
(B)
Achados arqueológicos realizados por brasileiros
modificaram a versão da história oficial, pois foi
encontrada, no nordeste brasileiro, a múmia conhecida
como Quéops.
(C)
As peças encontradas em sítios arqueológicos são
retiradas e vendidas como souvenirs, com apoio da
Sociedade Brasileira de Arqueologia.
(D)
A História indígena foi negligenciada e prejudicada pela
influência da Arqueologia que preferiu estudar
sociedades anteriores aos indígenas do Continente
Americano.
(E)
Os pesquisadores desse assunto são os arqueólogos
que estudam as pedras (material lítico), os fragmentos
de cerâmica, as pinturas e gravações feitas nas
paredes das grutas, dos abrigos, das lajes.

Questão 42
Assinale a alternativa que NÃO apresenta a função
sintática correta da expressão destacada.
(A)
“...curar com substâncias que normalmente provocam
efeitos semelhantes aos das doenças.” (objeto indireto)
(B)
“...a associação de homeopatia vai continuar
incentivando esse tipo de tratamento.” (sujeito)
(C)
“Mesmo sem o apoio do governo, a associação de
homeopatia vai continuar incentivando...” (adjunto
adverbial)
(D)
“Segundo ele, a homeopatia nem deve mais ser
licenciada pelo departamento do governo...” (adjunto
adverbial)
(E)
“O deputado Phil Willis, presidente da comissão de
ciência e tecnologia, afirma que...” (aposto)
Questão 43
Em todas as alternativas abaixo o elemento
destacado é conjunção integrante, EXCETO
(A)
“O que eles querem é evitar que os doentes busquem a
cura com medicamentos sem eficácia comprovada.”
(B)
“A comissão concluiu que as explicações científicas
para a homeopatia não são convincentes...”
(C)
“Comissão do Parlamento britânico diz que remédio
homeopático não funciona.”
(D)
“A homeopatia se propõe a curar com substâncias que
normalmente provocam efeitos...”
(E)
“A associação afirma que a homeopatia representa
economia para o Ministério da Saúde...”

Questão 47
Assinale a alternativa INCORRETA. Recentemente o
mundo tem assistido às notícias sobre um
gigantesco iceberg que se desprendeu da Antártida.
Segundo os cientistas, mesmo considerando que o
impacto só se manifestará em décadas, o seu
deslocamento pode alterar as correntes oceânicas
em todo o mundo.
(A)
O bloco de gelo se desprendeu da geleira Mertz,
localizada na Antártida oriental e avança sobre o
Oceano Antártico.
(B)
A mudança climática provocada pela ação do homem
contribui para o colapso das geleiras na Antártida.
(C)
As marés e correntes oceânicas são ciclos naturais
também responsáveis pelo colapso das geleiras na
Antártida.
(D)
A terra é protegida por uma calota composta por água e
gelo, denominada Pólo Norte geográfico, no Continente
Ártico.
(E)
A terra é protegida por uma calota composta por água e
gelo, denominada Pólo Sul geográfico, no Continente
Antártico.

Questão 44
“O relatório da comissão de ciência e tecnologia do
parlamento britânico afirma que os remédios
homeopáticos são tão eficazes quanto placebo substância sem ação, geralmente receitada por
alguns médicos apenas para criar efeito
psicológico nos pacientes.”

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A relação lógico-semântica estabelecida pelas
expressões destacadas é a de
concessão.
consecução.
comparação.
proporção.
finalidade.

CARGO: FARMACÊUTICO
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Questão 48
Em relação aos blocos econômico, assinale a
alternativa correta. Seguindo uma tendência
mundial de formação de blocos, em 1993, o Brasil, a
Argentina, o Paraguai e o Uruguai estruturaram O
MERCOSUL enquanto que os Estados Unidos da
América, o México e o Canadá estabeleceram o
NAFTA.
(A)
Tanto o MERCOSUL quanto o NAFTA, são contrários
ao neoliberalismo porque propõem economias
nacionais e proteção aos pequenos agricultores e micro
e pequenas empresas.
(B)
A formação desses grupos, apesar das contradições,
significou um grande avanço porque deram inicio à
defesa de um comércio mais intenso entre os países de
todo o continente.
(C)
A formação do MERCOSUL foi prejudicial para as
relações diplomáticas entre Brasil e Paraguai,
impedindo que mantivessem a parceria da Usina
Hidrelétrica de Itaipu por questões políticas.
(D)
O MERCOSUL, até 28 de fevereiro de 2010, está
consolidado de forma que não aceita mais a entrada de
outros países, sendo que sua formação atual é: Brasil,
Argentina, Paraguai, Uruguai, e Venezuela.
(E)
Os presidentes dos países da América Latina e do
Caribe aprovaram, em 23 de fevereiro de 2010, a
criação de um novo bloco econômico que incluirá todos
os países do Continente Americano.

Questão 50
O fotógrafo e etnógrafo Pierre Verger (1902-1996)
escolheu a Bahia para ser a sua pátria e dedicou a
maior parte de sua vida aos estudos da cultura
africana na Bahia. Em relação à vida e obra de
Pierre Verger, assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
As fotos de Pierre Verger, hoje obras de arte,
expressam as cores vibrantes da Bahia.
(B)
Pierre Edouard Leopold Verger, ou simplesmente Pierre
Verger, nasceu na França.
(C)
Pierre Verger foi admitido como babalawo e batizado
com o nome de “Fatumbi”.
(D)
Pierre Verger foi reconhecido pela Universidade de
Sorbone recebendo o grau de doutor.
(E)
As fotografias de Pierre Verger foram exploradas pela
pintura do artista baiano Karybé.

Questão 49
Quanto a sustentabilidade, assinale a alternativa
INCORRETA. Nunca antes se ouviu falar tanto
nessa
palavra
quanto
nos
dias
atuais:
“Sustentabilidade”.
Segundo
a
Wikipédia:
“sustentabilidade é um conceito sistêmico;
relacionado com a continuidade dos aspectos
econômicos, sociais, culturais e ambientais da
sociedade humana”.
(A)
Na prática, o conceito de sustentabilidade representa
promover a exploração de áreas ou o uso de recursos
planetários (naturais ou não) de forma a prejudicar o
menos possível o equilíbrio do meio ambiente e as
comunidades humanas e toda a biosfera que dele
dependem para existir.
(B)
Mesmo nas atividades humanas altamente impactantes
no meio ambiente como a mineração; a extração
vegetal, a agricultura em larga escala; a fabricação de
papel e celulose e todas as outras; a aplicação de
práticas sustentáveis demonstrou-se economicamente
viável.
(C)
As ideias de projetos empresariais que atendem aos
parâmetros de sustentabilidade começaram a
multiplicar-se e a espalhar-se por vários lugares antes
degradados, colocando um fim nos acidentes
ambientais tanto no Brasil quanto nos países europeus
e nos EUA.
(D)
Muitas comunidades que antes viviam sofrendo com
doenças de todo tipo; provocadas por indústrias
poluidoras instaladas em suas vizinhanças viram sua
qualidade de vida ser gradativamente recuperada e
melhorada ao longo do desenvolvimento desses
projetos sustentáveis.
(E)
Áreas que antes eram consideradas meramente
extrativistas e que estavam condenadas ao extermínio
por práticas predatórias, hoje têm uma grande chance
de se recuperarem após a adoção de projetos de
exploração
com
fundamentos
sólidos
na
sustentabilidade.
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