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O Caderno de Questões contém questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções
A, B,C, D e E.
2. Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas seu nome, número de inscrição,
data de nascimento, cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao
fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O Cartão de Respostas será o único documento válido
para a correção eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e a respectiva
assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do
Cartão de Respostas, por erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de
tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com
marcação de mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de
dúvida, solicite a presença do coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora
contada do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Questões.
7. Você só poderá levar o próprio Caderno de Questões caso permaneça na sala até
1 hora antes do término da prova.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no Caderno de
Questões e no Cartão de Respostas. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de
eliminação automática do candidato.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material,
enquanto aguarda o horário de início da prova.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue
o Cartão de Respostas.
11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas.
Não esqueça seus pertences.
12. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será disponibilizado no site www.funcab.org,
conforme estabelecido no Cronograma.
1.

BOA PROVA!

CONHECIMENTOS GERAIS
1. A leitura global do poema acima nos permite
identificar como tema central:

- Língua Portuguesa
Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

A) a destruição das florestas pela ambição do
homem para alcançar progresso.
B) a condenação do homem à miséria pela
exploração do meio ambiente.
C) a reconstrução da humanidade pela
consciência de ecologistas.
D) a sustentabilidade econômica pela exploração
de minerais e de petróleo.
E) a descaracterização dos recursos hídricos para
as indústrias e fábricas.

Texto 1
Como armar um presépio
(José Paulo Paes)

pegar uma paisagem qualquer
cortar todas as árvores e transformá-las em papel
[de imprensa

2. O tom de impessoalidade do poema é
construído através da ausência de um sujeito,
atribuindo-lhe um caráter universal, com a função
de generalizar. O recurso utilizado pelo autor para
marcar a impessoalidade do texto é:

enviar para o matadouro mais próximo todos os
[animais
retirar da terra o petróleo ferro urânio que possa
eventualmente conter e fabricar carros tanques
[aviões
mísseis nucleares cujos morticínios hão de ser
[noticiados com destaque

A) o emprego de pronomes indefinidos, como em
“algum boi doente”, “ algum burro fugidio”.
B) a seleção de substantivos que organizam a
imagem da construção de um presépio.
C) o uso predominante de verbos no infinitivo
não flexionado na estrutura dos versos.
D) a repetição do verbo esperar generaliza a ação
para todo e qualquer ser humano.
E) a presença da interrogação no fechamento do
poema que assinala o aspecto reflexivo.

despejar os detritos industriais nos rios e lagos
exterminar com herbicida ou napalm os últimos
[traços de vegetação
evacuar a população sobrevivente para as
[fábricas e
cortiços da cidade
depois de reduzir assim a paisagem à medida do
[homem

3. Considerando o significado do verbete
presépio abaixo,

erguer um estábulo com restos de madeira cobri-lo de
chapas enferrujadas e esperar

Presépio: s.m. Lugar onde se recolhe gado; curral;
estábulo. / Pequeno edifício ou maquete que
representa o estábulo de Belém e as cenas que se
seguiram ao nascimento de Jesus. (Var.: presepe.) ( in

esperar que algum boi doente algum burro fugido
algum carneiro sem dono venha nele esconder-se
esperar que venha ajoelhar-se diante dele algum
velho pastor que ainda acredite no milagre

http://www.dicionariodoaurelio.com/)

assinale a opção em que todas as palavras
retiradas do texto justificam o uso desse verbete
no título do poema.

esperar esperar
quem sabe um dia não nasce ali uma criança
e a vida recomeça?

A) paisagem – árvores – papel – animais – terra –
ferro.
B) pegar – cortar – enviar – retirar – despejar –
exterminar.
C) petróleo – ferro – urânio – tanques – aviões –
mísseis.
D) rios – lagos – vegetação – detritos – homem –
madeira.
E) estábulo – boi – burro – carneiro – pastor –
criança.

(GUIMARÃES, Florianete e Margaret. A gramática lê o texto.
Ed. Moderna. SP. 1998. P. 97)
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8. Observe a palavra acentuada no verso “enviar
para o matadouro mais próximo todos os animais”
(verso 3). A opção em que a palavra destacada é
destoante das demais quanto à regra de
acentuação gráfica é:

4. Podemos dividir o poema em dois momentos: o
primeiro, que assinala destruição e morte; o
segundo, que denota recomeço e vida. No texto,
os dois verbos no infinitivo que marcam,
respectivamente, o término do primeiro momento
e o início do segundo correspondem à alternativa:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

reduzir – erguer.
pegar – esperar.
evacuar – reduzir.
enviar – retirar.
exterminar – evacuar.

5. José Paulo Paes (1926 – 1998), paulista de
Taquaritinga, apresenta em seus poemas um
senso de humor e uma visão crítica diante da
realidade. No poema Como armar um presépio, o
caráter crítico e sarcástico do autor é evidenciado
pelo uso constante da seguinte figura de
linguagem:
A)
B)
C)
D)
E)

9. Nas opções abaixo, assinale o verso onde há
um verbo que se apresenta na voz passiva
analítica.
A) “cortar todas as árvores e transformá-las em
papel de imprensa.” (verso 2)
B) “mísseis nucleares cujos morticínios hão de ser
noticiados com destaque.” (verso 6)
C) “exterminar com herbicida ou napalm os
últimos traços de vegetação.” (verso 8)
D) “algum carneiro sem dono venha nele
esconder-se.” (verso 15)
E) “esperar que venha ajoelhar-se diante dele
algum.” (verso 16)

metáfora.
gradação.
metonímia.
ironia.
personificação.

6. Nos versos “cortar todas as árvores e
transformá-las em papel de imprensa” e “erguer
um estábulo com restos de madeira cobri-lo de”,
os pronomes oblíquos átonos destacados
desempenham a função sintática de:
A)
B)
C)
D)
E)

árvores. (verso 2)
petróleo. (verso 4)
últimos. (verso 8)
fábricas. (verso 9)
estábulo. (verso 12)

10.Observe o emprego do pronome relativo nos
versos “esperar que venha ajoelhar-se diante dele
algum / velho pastor que ainda acredite no
milagre” (versos 16 e 17). A alternativa em que o
pronome relativo destacado está corretamente
empregado de acordo com as regras gramaticais
sobre regências nominal e verbal é:

adjunto adnominal.
objeto direto.
sujeito.
objeto indireto.
complemento nominal.

A) Não há lugar qualquer que não pensemos na
destruição da natureza.
B) As marcas que os brasileiros confiam
pertencem a indústrias estrangeiras.
C) Os ambientalistas que devemos desculpas
sofreram agressões neste Fórum.
D) O presépio que o poeta se refere é uma forma
de criticar a destruição do planeta.
E) O relatório que os ecologistas elaboraram faz
referência à poluição dos rios.

7. Assinale a alternativa em que se destacou um
termo com valor de tempo.
A) “enviar para o matadouro mais próximo
todos os animais”. (verso 3)
B) “depois de reduzir assim a paisagem à medida
do homem”. (verso 11)
C) “algum carneiro sem dono venha nele
esconder-se”. (verso 15)
D) “esperar que venha ajoelhar-se diante dele
algum”. (verso 16)
E) “quem sabe um dia não nasce ali uma criança”.
(verso 19)
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11. O poema de José Paulo Paes é construído a
partir de verbos infinitivos impessoais que
correspondem às ações do homem. Reescreveuse um desses verbos do poema no modo
imperativo afirmativo, na segunda (2ª) pessoa do
singular, em:

urbanos, causando graves problemas
respiratórios à população.
(Escrito por Greenpeace, 19/08/2010, in
www.gazetaamazonica.com.br/brasil/juridicas/amazoniacinzenta-imagens-da-nasa-retrata-a-devastac-o-diaria-dasqueimadas)

A) “pegar uma paisagem qualquer” (verso 1)
Pega uma paisagem qualquer.

12.O emprego do sinal de pontuação dois
pontos (:), no fechamento do 1º parágrafo, está
corretamente justificado em:

B) “cortar todas as árvores e (...)” (verso 2)
Cortai todas as árvores e (...).

A) separa duas orações de mesmo valor sintático.
B) introduz a citação de outro autor sobre o
mesmo tema.
C) demarca a introdução da fala de outro
interlocutor.
D) anuncia uma explicação sobre o termo anterior.
E) assinala uma enumeração construída por
orações.

C) “enviar para o matadouro mais próximo todos
os animais” (verso 3)
Envie para o matadouro mais próximo todos os
animais.
D) “erguer um estábulo com restos de madeira
(...)” (verso 12)
Erga um estábulo com restos de madeira (...).
E) “esperar que algum boi doente algum burro
fugido” (verso 14)
Espere que algum boi doente algum burro
fugido (...).

13. Considerando o trecho “Apesar de as
queimadas serem uma prática do arco da velha no
Brasil, elas perduram até hoje.” (parágrafo 3),
assinale a opção em que se substituiu
adequadamente a expressão em negrito –
APESAR DE – por uma conjunção ou locução
conjuntiva, sem prejuízo para o sentido original do
período.

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.
Texto 2:

A) Como as queimadas são uma prática do arco
da velha no Brasil, elas perduram até hoje.
B) Para que as queimadas sejam uma prática do
arco da velha no Brasil, elas devem perdurar
até hoje.
C) Embora as queimadas sejam uma prática do
arco da velha no Brasil, elas perduram até hoje.
D) À medida que as queimadas são uma prática
do arco da velha no Brasil, elas perduram até
hoje.
E) Uma vez que as queimadas são uma prática
do arco da velha no Brasil, elas perduram até
hoje.

Amazônia Cinzenta
Os grandes centros urbanos da Amazônia
amanheceram nos últimos dias com o céu cinza,
cinza. Em cidades como Manaus (AM), Rio Branco
(AC), Cuiabá (MT) e Porto Velho (RO), dá para
mirar o sol a olho nu, tamanha é a nuvem de
fumaça que tem se formado. Segundo o Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o “tapete
branco” é mesmo o que muita gente já
desconfiava: fuligem resultante de queimadas.
(...)
Os especialistas lembram que queimada
por causa natural é raridade: geralmente, onde
tem fogo, tem gente. E, em se tratando de
Amazônia, queimada é quase sinônimo de
limpeza de terreno para cultivo.
Apesar de as queimadas serem uma
prática do arco da velha no Brasil, elas perduram
até hoje. E seus resultados vão muito além da
floresta. Além de emitir incontáveis toneladas de
CO2 e destruir uma biodiversidade sem paralelos,
as chamas carregam a fuligem até os centros

14.A repetição do adjetivo cinza no primeiro
período do texto 2 é um recurso utilizado pelo autor
com o objetivo de:
A)
B)
C)
D)
E)
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ressaltar a significação do adjetivo.
retificar o que foi dito anteriormente.
delimitar o tema central do texto.
elucidar a informação do período.
resumir o enfoque dado ao tema.

conhecido no dia 29 de novembro. O Censo visitou
mais de 67 milhões de domicílios nos 5.565
municípios do País. (Carta Capital 04/11/2010)

15.Observe o emprego do pronome oblíquo átono
no período “E, em se tratando de Amazônia,
queimada é quase sinônimo de limpeza de terreno
para cultivo.” (parágrafo 2). Assinale a opção em
que a próclise é obrigatória quando substituímos
o termo destacado pelo pronome oblíquo átono
entre parênteses.

Com base na notícia e em seus conhecimentos,
assinale a alternativa INCORRETA.
A) O Censo Demográfico é um levantamento
populacional periódico realizado com o
objetivo de obter informações sobre a
quantidade e as características dos habitantes
do país.
B) Os primeiros dados do Censo 2010 do Brasil
revelam que o crescimento da população nos
últimos dez anos superou as previsões
divulgadas anteriormente pelo IBGE.
C) Os dados iniciais divulgados revelam que o
estado de São Paulo é o que apresenta maior
número de habitantes.
D) Os resultados do Censo interferem
diretamente na distribuição de verbas aos
municípios, feita pelo Governo Federal,
baseada no número de habitantes de cada um
deles.
E) O Censo no Brasil é realizado de 10 em
10 anos, e nos anos em que não há Censo, o
IBGE calcula e divulga estimativas.

A) Entregou a multa aos fazendeiros pela
queimada daquela terra. (lhes)
B) É necessário que informem os agricultores
sobre os riscos das queimadas. (os)
C) Enviaremos aos agricultores informativos
sobre as consequências das queimadas. (lhes)
D) Receberão a intimação os fazendeiros que
transgrediram as leis ambientais. (a)
E) Informaram a mim e aos ambientalistas a
portaria que reprime as queimadas. (nos)

- Atualidades Regionais
16. Leia com atenção.
Censo 2010: Brasil tem 185,7 milhões de
habitantes
Os primeiros dados do Censo 2010 foram
divulgados nesta quinta-feira 4 e mostram que a
população brasileira é de 185.712.713 pessoas. O
número foi publicado no Diário Oficial da União e
faz referência a 1º de agosto deste ano. O
crescimento em relação ao último Censo,
realizado há 10 anos, foi de 9,5%. Na ocasião o
País tinha 169.590.693 habitantes. O estado de
São Paulo, o mais populoso do Brasil, tem pouco
mais de 39,9 milhões de residentes, segundo o
levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística). Já a capital paulista tem
uma população de 10.659.386 pessoas.
Apesar do crescimento a nível nacional, os
números ficaram abaixo das estimativas
realizadas anualmente pelo instituto. A projeção
era que a população brasileira já tivesse
ultrapassado os 190 milhões em 2010, o que não
aconteceu. Do mesmo modo, esperava-se que o
estado de São Paulo tivesse mais de 40 milhões
de habitantes e a cidade, 11 milhões.
Os números de moradores de todos os
municípios brasileiros são encaminhados ao TCU
(Tribunal de Contas da União) e utilizados para
calcular o repasse de verbas da União, como o
FPM (Fundo de Participação dos Municípios), que
é proporcional à população. Nos anos em que não
é realizado o Censo, o IBGE informa as
estimativas anuais.
Os dados iniciais passarão ainda por um
controle de qualidade e o resultado definitivo será

17.No último século, atingimos um elevado nível
de riqueza e conforto. Por outro lado, assistimos à
lamentável degradação do meio ambiente e às
precárias condições em que vivem mais de um
bilhão de seres humanos. Atualmente, o desafio
para a humanidade é a construção de uma
sociedade moderna e sustentável.
(Geografia. Escala educacional, edição no 33, outubro de
2010)

Isso significa dizer que:
A) é preciso priorizar o crescimento econômico
para garantir a sustentabilidade do planeta.
B) a humanidade precisa de medidas políticas
globais que estabilizem o crescimento da
população.
C) a sustentabilidade da sociedade se baseia na
continuidade do comportamento responsável
das forças que dominam o mundo atual.
D) precisamos de um novo modelo de
desenvolvimento com equidade social e maior
observância às questões ambientais.
E) a expansão da exploração de matérias-primas
é uma prioridade de caráter social e
estratégico.
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18. Prefeitura de Jaru reforça equipe de combate à
Dengue.
Preocupado com a proliferação do
mosquito da dengue durante o período das
chuvas, o prefeito de Jaru, Jean Carlos dos Santos
(PMDB), colocou à disposição da Secretaria de
Saúde, 12 agentes para realizar os serviços de
fumacê nos bairros de maior incidência do Aedes
aegypti, mosquito transmissor da dengue. O
primeiro ciclo de fumacê de 2010 teve início na
manhã da última quinta-feira...
Além dos trabalhos que estão sendo
realizados pelos agentes da Prefeitura, o prefeito
Jean Carlos colocou a disposição da Secretaria de
Saúde, quatro caminhões para realizar o
recolhimento de todos os tipos de lixo acumulados
no interior dos quintais das residências.
Recentemente a prefeitura de Jaru realizou um
grande mutirão de combate à dengue em todas as
residências do município e distritos. A ação
envolveu 111 agentes de saúde, com apoio da
Secretaria de Obras, Educação, Agricultura e
Saúde. Os agentes percorreram 100% das
residências do município orientando a população
sobre os cuidados com o Aedes Aegypti... A
prefeitura de Jaru também distribuiu cerca de 40
mil panfletos, contendo informações como se
prevenir do mosquito da dengue. A prefeitura
orienta que a melhor forma de se evitar a dengue é
combater os focos de acúmulo de água, locais
propícios para a criação do mosquito transmissor
da doença. Para isso, é importante não acumular
água em latas, embalagens, copos plásticos,
tampinhas de refrigerantes, pneus velhos,
vasinhos de plantas, jarros de flores, garrafas,
caixas d'água, tambores, latões, cisternas, sacos
plásticos e lixeiras, entre outros.
As pessoas devem procurar a Unidade de
Saúde mais próxima de sua casa se forem
apresentados os seguintes sintomas: febre alta,
dor de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas
vermelhas no corpo, dor nos ossos e articulações.

19.A exploração madeireira é uma das mais
importantes atividades realizadas na Amazônia.
Sobre a atuação da maior parte das empresas
extrativas de madeira na região, podemos afirmar:
A) respeitam a legislação ambiental vigente.
B) não exploram espécies ameaçadas de
extinção.
C) só derrubam as árvores que serão
aproveitadas.
D) adotam técnicas de preservação da floresta.
E) apresentam baixo índice de adoção de manejo
florestal.

20.Assinale o único item que apresenta uma
informação correta sobre a economia de
Rondônia.
A) No século XVIII a descoberta do petróleo em
Mato Grosso estimulou o interesse dos
colonizadores pela região.
B) Os ciclos da borracha na Amazônia
estabeleceram um processo de construção do
espaço geográfico comandado,
principalmente, pelo mercado interno.
C) A expansão da fronteira agrícola a partir da
década de 70 foi determinante para o
desenvolvimento econômico.
D) Devido à degradação de extensas áreas de
pastagens, a pecuária vem reduzindo sua
participação no PIB do estado.
E) O fraco potencial turístico reduz as
possibilidades de prestação de serviços
significativos para o crescimento econômico

Segundo a notícia, a melhor maneira de impedir o
avanço da dengue é:
A) a prevenção, evitando a exposição de água
acumulada.
B) o uso do fumacê, combatendo a proliferação do
mosquito.
C) fazer mutirões, recolhendo o lixo das ruas e
residências.
D) cuidar da doença, procurando as unidades de
saúde.
E) reforçar o combate, dispondo de mais agentes
de saúde.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
- Conhecimentos Básicos em Saúde Pública

24.O sistema voltado para o agrupamento de
dados relativos às informações sobre nascidos
vivos é representado pela sigla:

21.O Pacto pela Vida é um dos componentes do
Pacto pela Saúde e representa o compromisso
dos gestores do SUS em torno de prioridades que
apresentam impacto na situação de saúde da
população brasileira. São prioridades do
componente Pacto pela Vida, EXCETO:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)

controle do câncer do colo do útero e da mama.
fortalecimento da atenção básica.
redução da mortalidade infantil e materna.
vistoriar os serviços em conjunto com a
Vigilância Sanitária.
E) promoção da saúde.

25. As ações e serviços públicos de saúde e os
serviços privados contratados ou conveniados
que integram o Sistema Único de Saúde são
desenvolvidos de acordo com diretrizes previstas
na Constituição Federal, obedecendo a alguns
princípios previstos na Lei Federal n° 8.080/90.
Sobre os princípios e diretrizes do SUS, analise os
itens destacados.

22. Considerando a Portaria MS nº 2.472, de 31 de
agosto de 2010, assinale a alternativa em que
todos os componentes são doenças da Lista de
Notificação Compulsória – LNC.
A)
B)
C)
D)
E)

I. Preservação da autonomia das pessoas na
defesa de sua integridade física e moral.
II. Universalidade de acesso aos serviços de
saúde em todos os níveis de assistência.
III. Ênfase na centralização político-administrativa
dos serviços de saúde.

malária, hipertensão e coqueluche.
diabetes, difteria e cólera.
botulismo, hanseníase e dengue.
varíola, pneumonia e sarampo.
febre amarela, raiva humana e lúpus.

Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

23.De acordo com a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, no que diz respeito à
saúde, analise:
I. É vedada a destinação de recursos públicos
para auxílios ou subvenções às instituições
privadas com fins lucrativos.
II. O Sistema Único de Saúde será financiado
apenas com recursos da União.
III. É uma das competências do SUS colaborar na
proteção do meio ambiente, nele
compreendido o do trabalho.

Somente I está correto.
Somente II está correto.
Somente III está correto.
Somente I e II estão corretos.
Somente II e III estão corretos.

26. A Lei Federal n° 8.080/90 prevê a criação de
comissões intersetoriais que têm a finalidade de
articular políticas e programas de interesse para a
saúde, cuja execução envolverá áreas não
compreendidas no âmbito do Sistema Único de
Saúde. A articulação das políticas e programas a
cargo dessas comissões abrangerá algumas
atividades, em especial, nelas NÃO se incluindo:

Assinale a alternativa correta de acordo com as
afirmativas acima.
A)
B)
C)
D)
E)

SNA.
SINAN.
SAI.
SISAUD.
SINASC.

A)
B)
C)
D)
E)

Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente a afirmativa I está correta.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente a afirmativa II está correta.
Todas as afirmativas estão incorretas.
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alimentação e nutrição.
recursos humanos.
ciência e tecnologia.
saúde do trabalhador.
saúde suplementar.

30. A Lei Federal n° 8.142/90 dispõe, entre outras
coisas, sobre a participação da comunidade na
gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as
transferências intergovernamentais de recursos
financeiros na área da saúde. No que se refere aos
Conselhos e Conferências de Saúde, assinale a
alternativa INCORRETA.

27.O modelo da História Natural das Doenças
propõe níveis de aplicação de medidas de
prevenção, a saber: níveis primário, secundário e
terciário. Faz parte do nível primário de prevenção:
A)
B)
C)
D)
E)

autoexame da mama.
vacinação.
reabilitação.
terapia ocupacional.
fisioterapia.

A) O Conselho de Saúde será composto apenas
por representantes do governo e usuários.
B) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada
quatro anos.
C) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde
terá representação no Conselho Nacional de
Saúde.
D) A representação dos usuários nos Conselhos e
Conferências de Saúde será paritária.
E) A s C o n f e r ê n c i a s d e S a ú d e t e r ã o
representação de vários segmentos da
sociedade.

28.S e g u n d o A l m e i d a e R o u q u a y r o l
“epidemiologia é a ciência que estuda a
distribuição e os determinantes dos problemas de
saúde (fenômenos e processos associados) em
populações humanas”. Como parte desse estudo
existem algumas variáveis, dentre as quais está o
número total de casos de uma doença, existentes
num determinado local e período. Esse conceito
refere-se à:
A)
B)
C)
D)
E)

- Área de Formação

prevalência.
duração acumulada.
incidência.
morbidade.
epidemia.

31. O termo que define o conjunto de
procedimentos técnicos e administrativos que
envolvem as atividades de recebimento,
estocagem e guarda, conservação, segurança e
controle de estoque é:
A)
B)
C)
D)
E)

29. De acordo com o Departamento de Informática
do SUS – DATASUS, é considerado indicador de
morbidade:
A)
B)
C)
D)
E)

taxa de mortalidade infantil.
taxa de analfabetismo.
proporção de internações hospitalares.
renda média domiciliar per capita.
índice de envelhecimento.

controle de qualidade.
gerenciamento.
gestão.
armazenamento.
monitoramento.

32. Embalagens de medicamentos contendo a
indicação “manter resfriado” devem ser mantidas
à temperatura:
A)
B)
C)
D)
E)

15 °C a 8 °C.
2 °C a 8 °C.
-20 °C a - 10 °C.
30 °C a 15 °C.
-10 °C a 2 °C.

33. Quando temos vários lotes de um mesmo
medicamento devemos armazenar:
A)
B)
C)
D)
E)
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por número de lote.
por número de lote e prazo de validade.
por ordem de prazo de validade.
por ordem de recebimento e lote.
basta estarem no mesmo local de
armazenamento.

34. Os procedimentos para estocagem de
produtos farmacológicos seguem algumas
orientações. Assim, caixas grandes, cuja
dimensão representa até 120cm no lado maior, a
recomendação é de que estas sejam dispostas:
A)
B)
C)
D)
E)

38. Estabelecimento de comércio que pode
manipular fórmulas magistrais e oficinais, de
comércio de drogas, medicamentos, insumos
farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de
dispensação e o de atendimento privativo de
unidade hospitalar ou de qualquer outra
equivalente de assistência médica. Esta é a
definição de:

de preferência no chão.
sob as janelas.
sobre estantes.
sobre estrados.
em contato com as paredes.

A)
B)
C)
D)
E)

35. Vários fatores podem provocar alterações nos
produtos farmacêuticos: desde aqueles
relacionados à fabricação, a fatores ambientais
relacionados às condições de transporte e
estocagem. Uma inspeção de rotina pode detectar
visualmente algumas dessas alterações.
Alteração do tipo formação de gases pode ser
observada em:
A)
B)
C)
D)
E)

39. É item obrigatório da embalagem do produto
farmacêutico:
A) código de barras para identificação do produto.
B) composição do produto.
C) peso, volume líquido ou quantidade de
unidades, conforme o caso.
D) finalidade, uso e aplicação.
E) precauções, cuidados especiais.

comprimidos.
drágeas.
cápsulas.
xaropes.
pomadas.

40. O comércio farmacêutico envolve um
atendimento atencioso, conforme as normas
legais, e também uma postura absolutamente
profissional e responsável dentro da comunidade
a qual atende. Um elemento essencial para uma
postura ética é:

3 6 . To d a a d o c u m e n t a ç ã o r e l a t i v a à
movimentação de entrada, saída ou perda de
antimicrobianos deverá permanecer arquivada no
estabelecimento e à disposição das autoridades
sanitárias por um período mínimo após sua
dispensação ou aviamento, correspondente a:
A)
B)
C)
D)
E)

A) manutenção do sigilo das informações de cada
cliente.
B) manutenção de registros de ocorrências.
C) informar os clientes sobre os novos
medicamentos disponíveis no mercado.
D) sugerir alternativas ao medicamento solicitado.
E) sugerir outro estabelecimento na falta de
algum item em estoque.

10 (dez) anos.
5 (cinco) anos.
4 (quatro) anos.
3 (três) anos.
1 (um) ano.

37. Pode ser intercambiável com o medicamento
que consta na receita médica:
A)
B)
C)
D)
E)

Dispensário de medicamentos.
Posto de medicamentos.
Ervanaria.
Drogaria.
Farmácia.

similar.
genérico.
referência.
inovador.
padrão.
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44. O elemento essencial ao bom atendimento
público é:

41. Podem ser vendidos de forma fracionada:
A) todos os medicamentos, independente da
embalagem.
B) todos os comprimidos, cápsulas e drágeas,
pois estes normalmente estão embalados
individualmente, obrigatoriamente com
prescrição.
C) todos os comprimidos, cápsulas e drágeas,
pois estes normalmente estão embalados
individualmente, inclusive com controle
especial, obrigatoriamente com prescrição.
D) todos os comprimidos, cápsulas e drágeas,
pois estes normalmente estão embalados
individualmente, independentes da
necessidade de prescrição.
E) todos os medicamentos cujas embalagens
tenham sido desenvolvidas especialmente
para a finalidade de fracionamento.

A)
B)
C)
D)
E)

45. Assinale a alternativa correta.
A) Um bom ambiente físico de trabalho por si só
mantém a motivação.
B) A motivação deve ser constantemente
alimentada.
C) O salário é o que mantém o funcionário
motivado.
D) O salário é o que mantém o funcionário
produtivo.
E) É o ambiente de trabalho que mantém o
funcionário motivado.

42. Chamamos ao conjunto de atitudes, valores
éticos, comportamentos, habilidades,
compromissos e corresponsabilidades na
prevenção de doenças, na promoção e na
recuperação da saúde, de forma integrada à
equipe de saúde, visando uma farmacoterapia
racional e a obtenção de resultados definidos e
mensuráveis, voltados para a melhoria da
qualidade de vida:
A)
B)
C)
D)
E)

localização estratégica do imóvel.
imóvel onde está instalado.
boa comunicação interna e externa.
investimento realizado.
estoque.

46. Para um bom trabalho em equipe é
fundamental:
A) harmonizar os compromissos para com o
projeto da empresa com as demandas de suas
tarefas diárias.
B) realizar de modo eficiente seus compromissos.
C) Ter habilidade para suas funções.
D) Ter conhecimento para suas funções.
E) Ter capacidade de liderança.

atenção farmacêutica.
assistência farmacêutica.
dispensação farmacêutica.
atendimento farmacêutico.
responsabilidade farmacêutica.

47. A notificação de Receita “B”, de cor azul terá
validade:

43. São condições técnicas que as farmácias e
drogarias devem apresentar para que possam
fracionar medicamentos:

A) por um período de até 20 (vinte) dias, contados
a partir de sua emissão.
B) por um período de até 30 (trinta) dias, contados
a partir de sua emissão e somente dentro da
Unidade Federativa que concedeu a
numeração.
C) por um período de até 60 (sessenta) dias,
contados a partir de sua emissão.
D) por um período de até 60 (sessenta) dias,
contados a partir de sua emissão e somente
dentro da Unidade Federativa que concedeu a
numeração.
E) por um período de até 30 (trinta) dias, contados
a partir de sua emissão em qualquer Estado da
federação.

A) ser farmácia ou drogaria.
B) a obrigatoriedade do licenciamento especial
para fracionamento.
C) ser farmácia de manipulação.
D) área de fracionamento, identificada e visível
para o usuário.
E) possuirem área de fracionamento.
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48. Qual o procedimento a ser adotado para os
quimioterápicos, imunoterápicos, antimicrobianos
e hormônios e demais medicamentos vencidos,
alterados, interditados, parcialmente utilizados ou
impróprios para consumo?
A)
B)
C)
D)
E)

Devemos contratar um descarte especial.
Podemos descartar no lixo comum.
Devemos descartar na rede de esgoto.
Devemos autoclavar antes de descartar.
Deve ser devolvido ao fabricante ou
importador.

49. Quando um medicamento vem com indicação
de “uso tópico” deve-se instruir ao paciente:
A) deve injetar no local do problema conforme
prescrito.
B) deve pingar no local conforme prescrito.
C) deve fazer inalação com o produto conforme
prescrito.
D) deve passar na pele no local do problema
conforme prescrito.
E) deve tomar conforme prescrito.

50. Na sistemática de distribuição de
medicamentos em farmácia hospitalar, as áreas
especiais como os centros cirúrgicos necessitam
de manutenção de registros precisos e estoque.
Qual a previsão máxima para este estoque?
A)
B)
C)
D)
E)

3 dias.
7 dias.
10 dias.
20 dias.
30 dias.
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