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QUANDO

AUTORIZADO

Este caderno contém as provas de Língua Portuguesa (10 questões), Saúde Pública (10 questões) e
Conhecimento Específicos (10 questões), conforme o conteúdo programático estabelecido no Edital
01/2016.
Use como rascunho o Cartão-Resposta reproduzido ao final deste caderno.
Ao receber a FOLHA DE RESPOSTAS:
- Confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.
- Assine, à tinta, no espaço próprio indicado.
Atenção ao transferir as respostas para a FOLHA DE RESPOSTAS:
- use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
- preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada de cada questão;
- assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta não será computada, se houver marcação de mais de uma alternativa. Também não serão
computadas questões não assinaladas ou rasuradas.
 NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
 A FOLHA DE RESPOSTAS não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. CUIDE BEM DELA.
ELA É A SUA PROVA.
O período previsto para a realização deste conjunto de provas inclui o tempo para a assinatura e transcrição
das respostas do Caderno de Questões para a FOLHA DE RESPOSTAS.
O candidato somente poderá deixar o local de realização da prova, portando o CADERNO DE PROVAS,
01 (uma) horas após o início da prova.
Reserve os últimos 30 minutos para preencher sua FOLHA DE RESPOSTAS.
Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala a FOLHA DE
RESPOSTAS, devidamente PREENCHIDA e ASSINADA.
Havendo algum problema, informe-o imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as
providências necessárias.
Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação posterior.

DURAÇÃO

DA
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PORTUGUÊS
Instrução: Para responder as questões de 01 a
06, leia, atentamente, o texto abaixo.
O lápis e o teclado
Marcelo Leite*
Deveria pensar duas vezes quem
estiver convencido de que a escrita à mão
caminha para se tornar obsoleta – em
particular se tiver filhos pequenos. Tudo indica
que essa habilidade é crucial para aprender a
ler e a pensar.
Repare na moça ou moço bonito a seu
lado no metrô. Enquanto seus polegares
deslizam fluidos pela telinha do celular,
escrevendo mensagens, parece impossível
reter a crença de que caligrafia ainda sirva
para alguma coisa.
Sempre me questiono. Quem se
importa? Lápis e papel são coisas do
passado, não contribuem para se conectar a
nada no mundo digital, tornando-se assim
inúteis.
Com os smartphones, até mesmo
laptops já viram peça de museu. Se antes
ensinar a escrever à mão ia perdendo
prioridade nos sistemas educacionais, não
tardará o momento em que alguém vai
defender alfabetizar a criançada direto com
letras numa tela. Será um erro crasso.
Há pencas de estudos mostrando que
escrever à mão de maneira legível e rápida
tem correlação estreita com desempenho
escolar. Vai bem na escola quem escreve
direito (médicos sendo a exceção que
confirma a regra).
Os gaiatos dirão que professores
preferem os alunos com letra bonita e os
premiam com notas melhores. Pode ser. Mas
há algo mais em jogo a sugerir que vale a
pena dedicar-se a fazer meninas e meninos
trabalharem mais com lápis e papel.
E quanto mais cedo melhor. Crianças
de dois e três anos já estão aptas a
experimentar com riscos que as prepararão
aos quatro ou cinco para produzir formas
geométricas e, depois, letras de fôrma
completas. A partir daí entra em cena, ou
deveria, a escrita cursiva. Teclados e telas, só
mais para o fim do ensino fundamental.
Desenhar os caracteres de maneira
contínua, conectando-os uns aos outros,
prepara o cérebro para ler. Facilita fixar a

correspondência entre grupos de signos e a
unidade de sílabas, ou palavras inteiras.
Nossos
cérebros
precisam
ser
empurrados na direção certa. Eles não foram
feitos para ler e escrever. Essa atividade só se
tornou possível porque cooptou para a tarefa
uma área conhecida como giro fusiforme,
envolvida também no reconhecimento de
rostos.
Como tudo em educação, o sucesso
desse recrutamento depende de exercício. Se
não fosse o receio de soar antiquado demais,
ou de deixar entrever que há um quê de
nostalgia nisso, diria até ser o caso de
considerar seriamente a ressurreição dos
cadernos de caligrafia.
Ainda me lembro de ficar com o giro
fusiforme em brasa (metaforicamente falando),
os dedos suados e o médio da mão direita
vermelho na primeira falange, ainda
desprovida de calo, diante daquelas três raias
em que precisava fazer correr o grafite errático
-sem calcar demais.
Maiúsculas e minúsculas como "t"
tinham de tocar o limite superior; vogais
minúsculas ficavam espremidas na linha do
meio; a perna do "p" se esticava toda para
baixo. E repetições, muitas: "A casa do João é
bonita".
Até hoje tomo notas à mão e gravo
melhor os argumentos quando posso
sublinhá-los no papel. Gesto e memória
caminham juntos – e juntos chegam mais
longe.
* Repórter especial do jornal Folha de São
Paulo.
(Disponível em:
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marceloleite/2016/0
6/1785512-o-lapis-e-o-teclado.shtml. Acesso em 01 jul.
2016 - Adaptado)
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QUESTÃO 01-------------------------------------------

QUESTÃO 04-------------------------------------------

No texto, o cronista

Leia os comentários sobre os fragmentos
transcritos do texto e classifique-os como V
(VERDADEIROS) ou F (FALSOS).

A) Imprime ao seu relato um tom contraditório
e de pessimismo.
B) Assume um comportamento genérico
sobre o tema abordado.
C) Apresenta um ponto de vista distanciado
da realidade vigente.
D) Menciona experiências vivenciadas num
momento de sua vida.
QUESTÃO 02------------------------------------------No segundo parágrafo, o autor interpela o
leitor, para fazer um comentário sobre a
escrita à mão nos dias de hoje e uma possível
desvalorização da caligrafia. Que efeito
produz, no texto, essa fala direta do autor para
o leitor?
A) Expressa
uma
opinião,
independentemente de pretender a
adesão do leitor.
B) Cria uma cumplicidade com o leitor,
fazendo parecer que conversa com ele.
C) Revela um preconceito, por julgá-lo
incompetente para entender o enunciado.
D) Compartilha suas impressões, sem levar
em consideração as reações do leitor.

a) (_____) Na frase “Desenhar os caracteres
de maneira contínua, conectando-os uns aos
outros, prepara o cérebro para ler”, o termo
grifado é um pronome oblíquo átono, colocado
após o verbo na forma nominal do gerúndio,
para caracterizar o uso pronominal da
próclise.
b) (_____) Em “Tudo indica que essa
habilidade é crucial para aprender a ler e a
pensar”, é obrigatório o uso do sinal indicativo
de crase no “a”, antes dos verbos “ler” e
“pensar”.
c) (_____) No trecho “Se não fosse o receio
de soar antiquado demais, ou de deixar
entrever que há um quê de nostalgia nisso”, o
termo em destaque é um monossílabo tônico
e está acentuado por se tratar de um
substantivo.
d) (_____) No período “Os gaiatos dirão que
professores preferem os alunos com letra
bonita e os premiam com notas melhores”, o
termo
grifado
retoma
o
substantivo
“professores”.
A sequência CORRETA de classificação, de
cima para baixo, é:

QUESTÃO 03-----------------------------------------No trecho “Será um erro crasso”, a expressão
destacada sugere, principalmente, que se
trata de cometer um erro
A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

F-F-V-F.
F-F-V-V.
V-F-V-F.
V-F-F-V.

Oportuno, sincero.
Comum, rotineiro.
Grave, equivocado.
Proposital, extravagante.
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QUESTÃO 05-------------------------------------------

QUESTÃO 06-------------------------------------------

O quadro abaixo apresenta duas colunas. Na
primeira, há trechos retirados do texto. Na
segunda, comentários sobre a pontuação
utilizada nesses trechos.

Analise os itens abaixo:

Trecho retirado do
texto
TRECHO I: “Ainda
me lembro de ficar
com o giro fusiforme
em brasa
(metaforicamente
falando)”.
TRECHO II: “E
repetições, muitas: “A
casa do João é
bonita””.
TRECHO III: “Gesto e
memória caminham
juntos – e juntos
chegam mais longe.”
TRECHO IV: “Quem
se importa? Lápis e
papel são coisas do
passado”.

Comentário sobre o
trecho
Os parênteses foram
empregados para
intercalar uma ideia,
indicar um juízo de
valor do emissor do
texto.
As aspas em “A casa
do João é bonita”
foram usadas para
chamar a atenção e
destacar o valor
significativo da frase.
O travessão foi
empregado para
indicar, no diálogo
estabelecido, a
mudança de fala do
interlocutor.
O ponto de
interrogação foi
utilizado para
expressar um ponto
de vista do emissor
do texto.

Estão CORRETOS apenas os comentários
sobre os trechos
A)
B)
C)
D)

I – No trecho “Há pencas de estudos
mostrando que escrever à mão de maneira
legível e rápida tem correlação estreita com
desempenho escolar (...)”, o verbo HAVER
está empregado no sentido de EXISTIR.
II – No trecho “(...) Mas há algo mais em jogo
a sugerir que vale a pena dedicar-se a fazer
meninas e meninos trabalharem mais com
lápis e papel (...)”, o pronome SE após o verbo
DEDICAR expressa a colocação pronominal
denominada ênclise.
III – No trecho “Sempre me questiono”, o
verbo “QUESTIONAR” está empregado na voz
reflexiva, pois o ser representado – no caso o
sujeito EU – é, a um só tempo, agente e
paciente, ou seja, pratica e recebe a ação de
“questionar-se”.
IV – No trecho “(...) Até hoje tomo notas à mão
e gravo melhor os argumentos quando posso
sublinhá-los no papel (...)”, a crase usada na
locução “à mão” denota a ideia de modo.
Considerando que cada item tem o valor de 03
(três), a soma CORRETA dos itens é:
A)
B)
C)
D)

3.
6.
9.
12.

I, II e III.
I, II e IV.
I, III e IV.
II, III e IV.
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QUESTÃO 07-------------------------------------------

QUESTÃO 09-------------------------------------------

Associe seus conhecimentos gramaticais ao
texto da charge abaixo e analise as
afirmações a seguir.

No trecho “Nada farei, a não ser que você me
peça desculpas”, preservam-se a correção
gramatical e o sentido do texto ao se substituir
a expressão em destaque por:
A)
B)
C)
D)

A fim de que.
À medida que.
Antes que.
Contanto que.

QUESTÃO 10-------------------------------------------

(Disponível em:
http://www.ivancabral.com/2011/09/charge-do-dia-medode-operacao.html. Acesso em 01 jul. 2016)

1.
2.
3.
4.
5.

Ocorre um complemento nominal na 1ª
frase.
Identifica-se um caso de hiato no termo
“cardíaca”.
O tritongo está presente no substantivo
“operação”.
Há um dígrafo consonantal na unidade
lexical “morro”.
Os termos “de” e “só” são monossílabos
tônicos e oxítonos.

Está CORRETO o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)

Associe seus conhecimentos gramaticais ao
texto publicitário abaixo e analise as
afirmações a seguir.

Disponível em:
https://www.google.com.br/search?q=texto+publicitário+
exemplos. Acesso em 01 jul. 2016

1, 2 e 3.
1, 2 e 4.
2, 3 e 4.
3, 4 e 5.

1- O vocábulo “SÓ” significa “sozinho” e
assume a função de advérbio.
2- A forma nominal “A GENTE” denota o
emprego da língua coloquial.
3- O emprego do “POR QUE” está
inadequado à grafia e à função de
causa.
4- A forma reduzida do verbo “ESTAR”
em “TÁ” aproxima a língua do povo.
5- A expressão “COROA” remete à
função de rainha que a mãe ocupa no
lar.

QUESTÃO 08------------------------------------------Assinale o período com grafia inteiramente
CORRETA:
A) A cerca de muitos anos, desenvolve-se
uma consciência de nacionalidade e de
cidadania no Brasil.
B) O mal funcionamento do intestino pode
levar a diferentes consequências e
colocar em risco a vida.
C) A rubrica é uma abreviação da assinatura
utilizada, por exemplo, para abrir uma
conta bancária.
D) Atualmente
os
médicos
buscam
concientizar as pessoas sobre a
importância da doação de tecidos.

Está CORRETO o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)

1, 2 e 3.
1, 2 e 4.
2, 3 e 4.
3, 4 e 5.
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SAÚDE PÚBLICA
QUESTÃO 11--------------------------------------------

QUESTÃO 12---------------------------------------------

Temos a seguir duas colunas relativas aos
conceitos trazidos no Decreto nº 7.508, de 28
de junho de 2011. Numere a segunda coluna
de acordo com a primeira:

De acordo com o Decreto nº 7.508, de 28 de
junho de 2011, que regulamenta a Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990, os entes
federativos definirão os seguintes elementos
em relação às Regiões de Saúde:

1ª coluna

2ª coluna
(

1 – Mapa da
Saúde

) conjunto de ações e

serviços de saúde articulados
em níveis de complexidade
crescente, com a finalidade de
garantir a integralidade da
assistência à saúde.
) descrição geográfica da
distribuição de recursos
humanos e de ações e
serviços de saúde ofertados
pelo SUS e pela iniciativa
privada, considerando-se a
capacidade instalada
existente, os investimentos e o
desempenho aferido a partir
dos indicadores de saúde do
sistema.
(

2 – Região de
Saúde

1) limites geográficos;
2) população usuária das ações e serviços;
3) rol de ações e serviços que serão
ofertados;
4) respectivas responsabilidades, critérios de
acessibilidade e escala para conformação
dos serviços.
Assinale a alternativa que determina o número
de elementos citados acima que estão
CORRETOS:
A)
B)
C)
D)

4.
3.
2.
1.

) 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.
(

3 – Porta de
Entrada

4 – Rede de
Atenção à
Saúde

) serviços de atendimento
inicial à saúde do usuário no
SUS.
(

A alternativa que apresenta a sequência
CORRETA de cima para baixo é:
A)
B)
C)
D)

4, 2, 1, 3.
1, 4, 3, 2.
2, 3, 4, 1.
4, 1, 2, 3.
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QUESTÃO 13---------------------------------------------

QUESTÃO 14---------------------------------------------

No que tange à Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais (RENAME), foram
feitos alguns comentários, levando-se em
consideração o disposto no Decreto nº 7.508,
de 28 de junho de 2011.

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho 2011,
regulamenta a Lei no 8.080/1990, para dispor
sobre a organização do Sistema Único de
Saúde, o planejamento da saúde, a
assistência à saúde e a articulação
interfederativa, e dá outras providências.

Classifique-os como V (VERDADEIROS) ou F
(FALSOS):
(_____) Compreende a seleção e a
padronização
de
medicamentos
contraindicados para atendimento de doenças
ou de agravos no âmbito do SUS.
(_____) Os entes federativos poderão ampliar
o acesso do usuário à assistência
farmacêutica, desde que questões de saúde
pública o justifique.
(_____) A cada quatro anos, o Conselho
Nacional de Farmácia consolidará e publicará
as atualizações da RENAME, do respectivo
Formulário Terapêutico Nacional e dos
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.
(_____) O Estado, o Distrito Federal e o
Município poderão adotar relações específicas
e complementares de medicamentos.
A sequência CORRETA de classificação, de
cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)

(F); (F); (V); (F).
(F); (V); (F); (V).
(V); (F); (F); (V).
(V); (V); (V); (F).

De acordo com este Decreto, é CORRETO
afirmar:
A) O acesso universal e igualitário às ações e
aos serviços de saúde será ordenado pela
atenção hospitalar.
B) As Redes de Atenção à Saúde estarão
compreendidas no âmbito de uma Região
de Saúde, ou de várias delas, em
consonância com diretrizes pactuadas nas
Fundações de Saúde.
C) Atenção primária, urgência e emergência,
atenção psicossocial, atenção ambulatorial
especializada e hospitalar e vigilância em
saúde são serviços que fazem parte dos
requisitos mínimos para que seja instituída
uma Região de Saúde.
D) O processo de planejamento da saúde
será descendente e integrado, do nível
federal até o local, compatibilizando-se as
necessidades das políticas de saúde com
a disponibilidade de recursos financeiros.
QUESTÃO 15--------------------------------------------Sobre a aplicação de recursos em ações e
serviços públicos de saúde, de que trata a Lei
Complementar nº 141, de 13 de janeiro de
2012, os Municípios e os Estados aplicarão,
anualmente, em ações e serviços públicos de
saúde, no mínimo:
A) 15% e 10% da arrecadação dos impostos
municipais e estaduais, respectivamente.
B) 15% e 12% da arrecadação dos impostos
municipais e estaduais, respectivamente.
C) 12% e 15% da arrecadação dos impostos
municipais e estaduais, respectivamente.
D) 10% e 15% da arrecadação dos impostos
municipais e estaduais, respectivamente.
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QUESTÃO 16-----------------------------------------------

QUESTÃO 18---------------------------------------------

Considera(m)-se gasto(s) em saúde, para fins
de apuração dos percentuais mínimos de que
trata a Lei Complementar nº 141, de 13 de
janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do
artigo 198 da Constituição Federal:

Considerando o previsto na Portaria GM/MS
nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, que
divulga o Pacto pela Saúde 2006 –
Consolidação do SUS, e aprova as Diretrizes
Operacionais do Referido Pacto –, assinale a
alternativa INCORRETA em relação aos
princípios gerais do financiamento do Sistema
Único de Saúde (SUS):

A) Limpeza urbana e remoção de resíduos.
B) Merenda escolar e outros programas de
alimentação.
C) Produção, aquisição e distribuição de
medicamentos.
D) Ações de assistência social.
QUESTÃO 17--------------------------------------------O Pacto pela Vida, integrante do Pacto pela
Saúde divulgado pela Portaria GM/MS nº 399,
de 22 de fevereiro de 2006, está constituído
por um conjunto de compromissos sanitários,
expressos em objetivos de processos e
resultados e derivados da análise da situação
de saúde do país e das prioridades definidas
pelos
governos
federal,
estaduais
e
municipais. Entre as seis prioridades
pactuadas incluem-se:
I - Saúde do idoso, Controle do câncer de colo
de útero e de mama, Promoção da Saúde;
II - Redução da mortalidade infantil e materna,
Fortalecimento da Atenção Básica, Saúde do
homem.
III - Saúde do idoso, Saúde do homem,
Fortalecimento da capacidade de respostas às
doenças emergentes e endemias.
É CORRETO o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)

I e II, apenas.
I, apenas.
I, II e III.
III, apenas.

A) A modalidade preferencial de transferência
de recursos entre os gestores é o repasse
Fundo a Fundo.
B) O financiamento do Sistema Único de
Saúde é responsabilidade das três esferas
de gestão – União, Estados e Municípios.
C) O uso dos recursos federais para o custeio
fica restrito a cada bloco, atendendo as
especificidades previstas nos mesmos,
conforme regulamentação específica.
D) Os cinco blocos de financiamento para
custeio são: atenção básica, atenção de
média e alta complexidade, assistência
farmacêutica, auditoria em saúde e gestão
do SUS.
QUESTÃO 19--------------------------------------------O Sistema Único de Saúde (SUS) foi instituído
pela Constituição Federal de 1988. A respeito
da regulamentação constitucional do SUS,
assinale a opção INCORRETA:
A) Constituem princípios básicos e diretrizes
do Sistema Único de Saúde: atendimento
integral, centralização e participação
individual.
B) A saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.
C) Ao Sistema Único de Saúde compete,
além de outras atribuições, nos termos da
lei, ordenar a formação de recursos
humanos na área de saúde.
D) As instituições privadas poderão participar
de forma complementar do sistema único
de saúde, segundo diretrizes deste,
mediante contrato de direito público ou
convênio, tendo preferência as entidades
filantrópicas e as sem fins lucrativos.
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QUESTÃO 20---------------------------------------------

QUESTÃO 22---------------------------------------------

A Política Nacional de Humanização, como
movimento de mudança dos modelos de
atenção e gestão, fundamenta-se nos seguintes
princípios, EXCETO:

O controle sanitário, realizado sobre os
medicamentos constantes na Portaria nº 344,
de 12 de maio de 1998, busca permitir o uso
correto destes pela população, uma vez que
sua utilização irracional pode trazer transtornos
aos pacientes. De acordo com a referida
portaria, que aprova o regulamento técnico
sobre substâncias e medicamentos sujeitos a
controle especial, é CORRETO afirmar, sobre a
receita e a notificação de receita:

A) Fortalecimento do controle social com
caráter participativo em todas as instâncias
gestoras do SUS.
B) Fortalecimento do trabalho em equipe
multiprofissional.
C) Apoio à construção de redes concorrentes,
independentes e comprometidas com a
produção de saúde.
D) Protagonismo dos sujeitos e coletivos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21--------------------------------------------Sobre a Portaria GM/MS nº 344, de 12 de
maio de 1998, que aprova o regulamento
técnico sobre substâncias e medicamentos
sujeitos a controle especial, leia as seguintes
afirmativas:
I. Medicamentos é um produto farmacêutico,
tecnicamente obtido ou elaborado, com
finalidade profilática, curativa, paliativa ou
para fins de diagnóstico.
II. Substância proscrita é uma substância cujo
uso está permitido no Brasil.
III. Receita é a prescrição escrita de
medicamento, contendo orientação de uso
para o paciente, efetuada por profissional
legalmente habilitado, quer seja de
formulação magistral ou de produto
industrializado.
IV. Medicamento Psicotrópico é aquele que
contém substância que pode determinar
dependência física ou psíquica.

A) No momento da dispensação, a Receita
será retida pela farmácia ou drogaria e a
notificação de receita devolvida ao paciente
devidamente
carimbada,
como
comprovante do aviamento ou da
dispensação.
B) A notificação de receita B poderá conter no
máximo 3 (três) ampolas e, para as demais
formas farmacêuticas, a quantidade para o
tratamento correspondente, no máximo, a
30 (trinta) dias de tratamento.
C) A notificação de receita será exigida para
pacientes internados nos estabelecimentos
hospitalares, médico ou veterinário, oficiais
ou particulares.
D) A farmácia ou drogaria somente poderá
aviar ou dispensar quando todos os itens
da receita e da respectiva Notificação de
Receita
estiverem
devidamente
preenchidos.

Estão CORRETAS as seguintes afirmativas:
A)
B)
C)
D)

III e IV.
I, II, IV.
I, III e IV.
II, III e IV.
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QUESTÃO 23---------------------------------------------

QUESTÃO 25---------------------------------------------

De acordo com a RDC ANVISA nº 20, de 05 de
maio de 2011, que “estabeleceu os critérios
para a prescrição, dispensação, controle,
embalagem e rotulagem de medicamentos à
base de substâncias classificadas como
antimicrobianos de uso sob prescrição, isoladas
ou em associação”, é CORRETO afirmar:

Todos os produtos farmacêuticos, em uma
farmácia ou drogaria, devem ser armazenados
de forma ordenada, seguindo as especificações
do fabricante e sob condições que garantam a
manutenção de sua identidade, integridade,
qualidade,
segurança,
eficácia
e
rastreabilidade.
Portanto, sobre o armazenamento dos
medicamentos é CORRETO afirmar:

A) A dispensação em farmácias e drogarias
públicas e privadas dar-se-á mediante a
retenção da 1ª (primeira) via da receita,
devendo a 2ª (segunda) via ser devolvida
ao paciente.
B) A dispensação de antimicrobianos deve
atender essencialmente ao tratamento
prescrito, inclusive para apresentação
comercial fracionável.
C) A receita de antimicrobianos é válida em
todo o território nacional, por 30 (trinta) dias
a contar da data de sua emissão.
D) Uma receita de antimicrobiano pode ser
aviada por várias vezes em qualquer
situação, por um período de até 30 dias.
QUESTÃO 24--------------------------------------------O propósito precípuo da Política Nacional de
Assistência Farmacêutica (Resolução CNS/MS
nº 338, de 06 de maio de 2004) é de
desenvolver um conjunto de ações voltadas à
promoção, proteção e recuperação da saúde,
garantindo os princípios da universalidade,
integralidade e equidade. Assinale a alternativa
que apresenta um eixo estratégico da Política
Nacional de Assistência Farmacêutica:
A)

B)

C)

D)

Utilização da Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais (RENAME),
atualizada em 2000, como instrumento
racionalizador das ações no âmbito da
assistência farmacêutica.
Construção de uma Política de Vigilância
Epidemiológica que garanta o acesso da
população a serviços e produtos seguros,
eficazes e com qualidade.
Estabelecimento
de
mecanismos
adequados para a regulação e monitoração
do mercado de alimentos.
Promoção
do
uso
racional
de
medicamentos, por intermédio de ações
que
disciplinem
a
prescrição,
a
dispensação e o consumo.

Para
os
produtos
que
exigem
armazenamento em temperatura abaixo da
temperatura
ambiente,
devem
ser
obedecidas as especificações declaradas
na respectiva embalagem, devendo a
temperatura do local ser medida e
registrada semanalmente.
B) O ambiente destinado ao armazenamento
deve ter capacidade suficiente para
assegurar o armazenamento ordenado das
diversas categorias de produtos.
C) Deve ser definida em Procedimento
Operacional Padrão (POP) a metodologia
de verificação da temperatura e umidade,
especificando faixa de horário para medida,
considerando aquela na qual há maior
probabilidade de se encontrar a menor
temperatura e umidade do dia.
D) Os produtos violados, vencidos, sob
suspeita
de
falsificação,
corrupção,
adulteração ou alteração devem ser
dispensados primeiramente, de modo a
esvaziar a farmácia desses produtos.
A)
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QUESTÃO 26---------------------------------------------

QUESTÃO 27---------------------------------------------

Da mesma forma que os alimentos, os
medicamentos também podem estragar-se e
sua utilização originar sérios problemas para a
nossa saúde. Cada forma farmacêutica pode
apresentar características que indicam que o
medicamento esta impróprio para uso.
Relacione a primeira coluna com a segunda
sobre as características que indicam que a
forma
farmacêutica
não
deve
ser
disponibilizada para consumo:

O recebimento de medicamentos é uma das
etapas mais importantes do armazenamento na
gerência dos estoques. Consiste no exame
detalhado e comparativo entre o que foi
solicitado e o recebido.
Assinale a alternativa que consiste em
atividades a serem realizadas durante o
processo de recebimento dos medicamentos:

Coluna I (forma
farmacêutica)

1. Cremes e
pomadas

2. Comprimidos

Coluna II
(características de
problema)
( ) o pó fica
empedrado no fundo e
não se mistura mesmo
com agitação.
( ) forma farmacêutica
derretendo; produtos
com muitas
rachaduras.

3. Suspensão

( ) água saindo;
mudança de
consistência (amole ou
endurece);
presença de bolhas ou
de bolor (fungos).

4. Supositórios

( ) presença de farelos
na embalagem;
aparecimento de
manchas na superfície.

A) Verificação das especificações técnicas e
administrativas, conferindo as quantidades
recebidas, por unidade, embalagem, lotes e
validades, em conformidade com a NF e o
pedido;
registrar
a
entrada
dos
medicamentos no sistema de controle
existente, incluindo o lote e prazo de
validade; avaliar a qualidade da entrega
realizada pelo fornecedor; comunicar aos
setores envolvidos a entrada do produto na
farmácia para distribuição e dispensação.
B) Quando houver suspeita de falsificação de
algum medicamento, deve-se recebê-lo e
segregá-lo para ser apresentado à
vigilância sanitária, quando esta realizar
inspeção na farmácia.
C) Atestar as notas fiscais ou documentos
mesmo daqueles medicamentos que não
foram recebidos no local ou que não
estejam sob seu controle.
D) Durante
o
recebimento,
qualquer
observação deve ser feita na Via original da
Nota Fiscal.

Assinale a sequência CORRETA:
A)
B)
C)
D)

3, 4, 1, 2.
4, 3, 1, 2.
3, 2, 1, 4.
3, 4, 2, 1.

12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 01/2016
AUXILIAR DE FÁRMACIA - 40 h (Manhã)

QUESTÃO 28---------------------------------------------

QUESTÃO 30---------------------------------------------

A via de administração dos medicamentos mais
utilizada é a Oral. Por essa via, várias formas
farmacêuticas foram desenvolvidas, entre elas
comprimido, comprimido revestido, comprimido
sublingual, comprimido mastigável, solução
oral, xarope e suspensão oral.
Sobre a utilização de medicamentos por via
oral, podemos afirmar que está CORRETO:

Sobre os procedimentos operacionais para a
estocagem dos medicamentos, é CORRETO
afirmar:

Os comprimidos podem ser utilizados com
qualquer líquido.
B) Os comprimidos de liberação prolongada
podem ser partidos sempre que
necessário,
mantendo
suas
características.
C) O frasco com a suspensão oral deve ser
bem agitado antes de se tomar o
medicamento para que as partículas se
misturem com o líquido.
D) O comprimido sublingual deve ser
colocado embaixo da língua, em seguida
mastigado e ingerido com água.
A)

Os medicamentos com datas de validade
mais próximas devem ficar atras.
B) Os medicamentos devem ser retirados das
embalagens
originais
para
serem
armazenados.
C) Os medicamentos devem ser estocados de
acordo com as condições de conservação
recomendadas pelo fabricante. Em caso de
não haver recomendação específica,
devem ser estocados em até 40º.
D) Os medicamentos de controle especial,
constantes na Portaria n. 344/1998, devem
ficar armazenados em local seguro, isolado
dos
demais,
sob
controle
e
responsabilidade legal do farmacêutico.
A)

QUESTÃO 29--------------------------------------------Cada
medicamento
apresenta
uma
concentração, que é a quantidade de
substância ativa declarada em seu rótulo. Se
em uma suspensão oral está descrito
“eritromicina 250mg/5mL”, significa que serão
necessários quantos mL para que uma criança
utilize 250mg, a cada 6 horas, durante 7 (sete)
dias de tratamento?
A)
B)
C)
D)

140mL.
100mL.
120mL.
70mL.
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Utilize este Cartão-Resposta
como rascunho.

1.

11.

21.

2.

12.

22.

3.

13.

23.
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14.

24.

5.

15.

25.

6.

16.

26.

7.

17.

27.

8.

18.

28.

9.

19.

29.

10.

20.

30.

Utilize este espaço como Rascunho.
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