
FARMACÊUTICO - ESF/FAR

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1 -  A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de preenchimento 
do cartão de respostas. 

2 -  O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a 
ela não retornar, será eliminado. 

3 -  Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer 
na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em 
ata de suas respectivas assinaturas. 

4 -  Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões (Provas) e nem copiar 
o gabarito, pois a imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado 
em http:www.spdmpais.org.br na data prevista no cronograma. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

1-  Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que 
contém 60 questões objetivas, está completo.

2 -  Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente 
uma correta.

3 -  Confira se seus dados pessoais, o emprego escolhido, indicados no 
cartão de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, 
notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. 
Terminada a conferência, você deve assinar o cartão de respostas no 
espaço apropriado.

4 -  Confira atentamente se o emprego e o número do caderno que 
consta neste caderno de questões (Prova) é o mesmo do que consta 
em seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.

5 -  Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, 
amassado, dobrado nem manchado.

6 -  Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada 
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

7 -  Os candidatos aos empregos de nível superior exceto os candidatos 
ao emprego de médico poderão entregar seus títulos ao final da 
prova objetiva no local indicado na escola onde está fazendo sua 
prova objetiva.

AGENDA 

  03/08/2014, PROVAS OBJETIVAS/
RECEBIMENTO DE TÍTULOS. 

 04/08/2014, Divulgação dos Gabaritos 
Preliminares e Disponibilização dos 
Exemplares das Provas Objetivas.

  06/08/2014, Disponibilização das Imagens dos 
Cartões de Respostas das Provas Objetivas.

  07/08 e 08/08/2014, Interposição de 
Recursos Administrativos quanto as questões 
das Provas Objetivas. 

 15/08/2014, Divulgação dos Gabaritos 
Definitivos Oficiais, Resultado das Notas 
Preliminares das Provas Objetivas.

  18/08/2014, Divulgação do Resultado Final 
das Notas das Provas Objetivas.

  19/08/2014, Divulgação dos Candidatos de 
Empregos de Nível Superior que terão os 
títulos analisados.

  19/08/2014, Relação dos Candidatos Convocados 
para a etapa de Avaliação Psicológica.

 23/08 e/ou 24/08/2014, AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA.

  25/08/2014, Divulgação da Nota Preliminar 
da Avaliação de Títulos.

  26/08 a 27/08/2014, Interposição de Recursos 
contra o Resultado da Nota Preliminar da 
Avaliação de Títulos.

  29/08/2014, Resultado Final da Nota Final 
da Avaliação de Títulos.

  28/08 a 29/08/2014, Solicitação de VISTAS 
DOS TESTES e/ou ENTREVISTA DEVOLUTIVA.

  26/08 a 27/08/2014, Interposição de 
Recursos contra Avaliação de Psicológica.

  08/09/2014, Divulgação do Resultado Final.

CADERNO: 1 

INFORMAÇÕES: 
 Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h 
 Internet: www.spdmpais.org.br 

 E-mail: spdm2014@biorio.org.br

CÓDIGO: FAR95, FA108, FAR09 e FAR55

SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Programa de Atenção Integral à Saúde

Organização Social de Saúde
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 

CORRELAÇÕES ESPÚRIAS
                                    José Paulo Kupfer, O Globo, 11/07/2014
 

Não bastasse a eliminação da seleção brasileira 
por um resultado humilhante, resta ter de conviver 
com as tentativas de uso político do desastre e de 
vinculá-lo à complicada situação da economia. 
Essas articulações, de um reducionismo lógico 
constrangedor, são comuns no país do futebol, 
sobretudo nos momentos como os de Copas do 
Mundo, em que a pátria calça chuteiras. Mas nem 
por isso fazem sentido e muito menos contribuem 
para que os verdadeiros problemas extracampo 
sejam devidamente diagnosticados e superados.
 Fazer uso político de um evento que mobiliza 
intensamente os brasileiros, com perdão do 
trocadilho, é do jogo, ainda mais sendo este um 
jogo que, por coincidência de calendários, sempre 
se joga em período de eleições gerais. Mas sugere-
se não embarcar na canoa furada das correlações 
entre futebol e política e muito menos tentar 
pegar carona no evento, mesmo no Brasil, onde 
o futebol foi redesenhado como arte e, assim, 
criativo, causou a impregnação da alma nacional. 

QUESTÃO 1
No primeiro período do texto, o autor se queixa por dois 
motivos básicos:

(A) a derrota da seleção brasileira de futebol e o uso 
político dessa derrota;

(B) o uso político da derrota e a vinculação dessa derrota 
à situação da economia;

(C) a vinculação da derrota à situação econômica e a 
complicada situação da economia brasileira;

(D) a complicada situação da economia brasileira e a 
convivência com tentativas de uso político dessa 
situação;

(E) as tentativas de uso político da atual situação 
econômica e a derrota da seleção brasileira de 
futebol.

QUESTÃO 2
O título do texto fala de “correlações espúrias”; essas 
correlações se realizam na ligação entre:

(A) esporte e economia;
(B) economia e política;
(C) política e eleições;
(D) eleições e política;
(E) política e esporte.

QUESTÃO 3
“Não bastasse a eliminação da seleção brasileira por 
um resultado humilhante, resta ter de conviver com 
as tentativas de uso político do desastre e de vinculá-
lo à complicada situação da economia”. O comentário 
INADEQUADO sobre os componentes desse segmento 
do texto é:

(A) há relações de concordância nominal entre 
substantivo e adjetivo de “seleção brasileira”;

(B) há ideia de obrigação no emprego da forma “ter de 
conviver”;

(C) há um complemento nominal em “do desastre”;
(D) há uma relação de sentido entre o pronome “lo” e o 

termo “uso político”;
(E) há a expressão de uma opinião no emprego do 

adjetivo “complicada”.

QUESTÃO 4
Segundo o autor, as “correlações espúrias” referidas no 
texto trazem uma consequência maléfica, que é:

(A) a visão reducionista dessas ligações;
(B) a consideração exagerada do valor do futebol;
(C) o ponto de vista de que a seleção é a pátria de 

chuteiras;
(D) a absoluta falta de sentido nessas correlações;
(E) a desconsideração dos verdadeiros problemas do país.

QUESTÃO 5
“Fazer uso político de um evento que mobiliza 
intensamente os brasileiros, com perdão do trocadilho, 
é do jogo, ainda mais sendo este um jogo que, por 
coincidência de calendários, sempre se joga em período 
de eleições gerais”. O trocadilho se refere ao emprego da 
seguinte expressão:

(A) mobiliza intensamente;
(B) é do jogo;
(C) uso político de um evento;
(D) coincidência de calendários;
(E) período de eleições gerais.
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QUESTÃO 6
“Fazer uso político de um evento”; essa frase poderia 
ser correta e adequadamente escrita de várias formas; a 
frase abaixo que não é uma reescritura adequada é:

(A) que fosse feito uso político de um evento;
(B) que seja feito uso político de um evento;
(C) que se faça uso político de um evento;
(D) que se fizesse uso político de um evento;
(E) que se for feito uso político de um evento.

QUESTÃO 7
O seguinte segmento do texto utiliza uma variedade 
coloquial de linguagem:

(A) “Fazer uso político de um evento que mobiliza 
intensamente os brasileiros”;

(B) “... ainda mais sendo este um jogo que, por 
coincidência de calendários, sempre se joga em 
período de eleições gerais”;

(C) “Mas sugere-se não embarcar na canoa furada das 
correlações entre futebol e política...”;

(D) “... mesmo no Brasil, onde o futebol foi redesenhado 
como arte e, assim, criativo, impregnou a alma  
nacional”;

(E) “Não bastasse a eliminação da seleção brasileira por 
um resultado humilhante...”.

QUESTÃO 8
Em todas as opções abaixo há um par de palavras 
retiradas do texto; a opção em que as classes de palavras 
apresentam-se em ordem diferente das demais é:

(A) complicada situação;
(B) seleção brasileira;
(C) resultado humilhante;
(D) uso político;
(E) reducionismo lógico.

QUESTÃO 9
O termo sublinhado que exerce uma função sintática 
diferente das demais é:

(A) “Fazer uso político de um evento”;
(B) “Não bastasse a eliminação da seleção brasileira”;
(C) “tentativas de uso político do desastre”;
(D) “sempre se joga em período de eleições gerais”;
(E) “causou a impregnação da alma nacional”.

QUESTÃO 10
O autor do texto defende uma série de ideias no texto; 
entre essas ideias está a de que:

(A) o futebol é prejudicial ao debate político importante;
(B) o futebol não deve ser utilizado no debate político;
(C) o futebol brasileiro atravessa um momento de grave 

crise;
(D) a derrota humilhante deveria provocar a demissão da 

comissão técnica;
(E) a pessoas que trabalham na imprensa deveriam ser 

mais cuidadosas.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

QUESTÃO 11
A vigilância epidemiológica tem como objetivos, EXCETO:

(A) Controlar ou prevenir as doenças infectocontagiosas 
sob vigilância.

(B) Coletar sistematicamente as informações na rede de 
saúde ou fora dela.

(C) Educar mediante campanhas e esclarecimentos.
(D) Promover a educação alimentar e nutricional da 

população.
(E) Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 12
No Brasil, a transição demográfica refere-se:

(A) à redução da mortalidade, principalmente por 
doenças infecciosas, acompanhada da não redução 
da fecundidade;

(B) ao processo de envelhecimento da população pela 
queda da fecundidade, mantido o decréscimo da 
mortalidade;

(C) ao grande crescimento populacional;
(D) ao êxodo rural (deslocamento ou migração de 

trabalhadores rurais em direção aos centros urbanos);
(E) à diminuição na taxa de fecundidade e declínio da 

expectativa de vida.

QUESTÃO 13
A percepção da saúde como direito de cidadania é um 
dado novo na história das políticas sociais brasileiras. Nesse 
contexto, a noção de saúde tende a ser percebida como:

(A) visão medicalizada da saúde de forma globalizada;
(B) expressão de decisão e gestão exclusiva do Estado;
(C) conjunto de condições coletivas de existência com 

qualidade de vida; 
(D) compreensão da saúde como um estado biológico;
(E) estado de ausência de doença.
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QUESTÃO 14
A fase inicial do processo de planejamento participativo 
de uma intervenção em educação voltada a uma 
comunidade é:

(A) identificar os recursos disponíveis para o 
desenvolvimento da intervenção;

(B) determinar o conteúdo programático;
(C) definir a situação-problema a partir de diagnóstico 

previamente realizado pelo próprio profissional 
responsável pela intervenção;

(D) selecionar os métodos e as técnicas pedagógicas a 
serem adotadas;

(E) identificar o problema e determinar suas causas e 
consequências em conjunto com a comunidade.

QUESTÃO 15
O alto consumo de frutas, vegetais frescos, cereais e 
peixe, aliado ao baixo consumo de carnes vermelhas e 
de bebidas alcoólicas, está associado ao baixo risco de 
desenvolver câncer de:

(A) estômago;
(B) esôfago;
(C) cólon;
(D) fígado;
(E) cavidade oral.

QUESTÃO 16
Devido a sua grande extensão territorial, o Brasil 
apresenta uma distribuição geográfica diferente para 
algumas de suas principais doenças endêmicas; em 
relação ao tema, assinale a afirmativa correta:

(A) A maior prevalência da infecção chagásica está na 
região da Amazônia Legal e Sul.

(B) As hantaviroses são consideradas doenças emergentes 
nas Américas.

(C) Os poucos casos de febre amarela foram registrados 
na região Sul.

(D) A leptospirose tem como principal medida preventiva 
a imunização.

(E) O tétano umbilical no sexo feminino é um fator de 
mau prognóstico.

QUESTÃO 17
O maior risco de morte na população de 25 a 44 anos 
para ambos os sexos são as:

(A) causas externas;
(B) neoplasias;
(C) doenças do aparelho circulatório;
(D) causas mal definidas;
(E) doenças do aparelho respiratório.

QUESTÃO 18
A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter:

(A) majoritário;
(B) minoritário;
(C) obrigatório;
(D) complementar;
(E) normativo.
 

QUESTÃO 19
O campo de atuação do SUS inclui a execução de ações 
de, EXCETO:

(A) vigilância sanitária;
(B) saneamento ambiental;
(C) vigilância epidemiológica;
(D) saúde do trabalhador;
(E) assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

QUESTÃO 20
Segundo a Lei 8.080-90, constitui um critério para a 
definição de valores a serem transferidos a Estados, 
Distrito Federal e municípios:

(A) o perfil epidemiológico da população;
(B) a eficiência na arrecadação de impostos;
(C) a alta cobertura do setor privado de saúde;
(D) a participação paritária dos usuários no conselho de 

saúde;
(E) a redução do déficit público.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21
De acordo com o código de ética do profissional 
farmacêutico, é vedado:

(A) receber remuneração por seu desempenho;
(B) comunicar às autoridades a desobediência de 

profissionais ao código de ética;
(C) prescrever antibióticos;
(D) atualizar-se cientificamente;
(E) atuar na área judicial.
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QUESTÃO 22
Medicamentos essenciais são aqueles:

(A) básicos e indispensáveis para atender a maioria dos 
problemas de saúde da população;

(B) controlados;
(C) genéricos;
(D) de complicado acesso, sendo responsabilidade 

governamental sua aquisição e distribuição;
(E) psicotrópicos.

QUESTÃO 23
São aspectos gerais para a adequação que favorece 
a consolidação do uso de medicamentos genéricos, 
EXCETO:

(A) a obrigatoriedade da adoção da denominação 
genérica nos editais, propostas, contratos e notas 
fiscais – bem como de exigências sobre requisitos de 
qualidade dos produtos;

(B) a obrigatoriedade da adoção da denominação 
genérica nas compras e licitações públicas de 
medicamentos realizadas pela Administração Pública;

(C) a adoção de exigências específicas para o aviamento 
de receita médica ou odontológica, relativas à sua 
forma e à identificação do paciente e do profissional 
que a prescreve;

(D) a apresentação da denominação genérica nas 
embalagens, rótulos, bulas, prospectos, textos e 
demais materiais de divulgação e informação médica;

(E) a obrigatoriedade de propaganda maciça sobre os 
diferentes medicamentos genéricos disponíveis e 
acessíveis à população.

QUESTÃO 24
A reorientação do modelo de assistência farmacêutica, 
coordenada e disciplinada em âmbito nacional, deve 
estar fundamentada nas seguintes premissas, EXCETO:

(A) na descentralização da gestão;
(B) na promoção do uso racional dos medicamentos;
(C) na dispersão do recebimento de medicamentos;
(D) na otimização e na eficácia do sistema de distribuição 

no setor público;
(E) no desenvolvimento de iniciativas que possibilitem 

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

QUESTÃO 25
Entende-se por distribuição de medicamentos:

(A) o ato profissional farmacêutico de proporcionar um 
ou mais medicamentos a um paciente, em resposta 
à apresentação de uma receita elaborada por um 
profissional autorizado. Neste ato o farmacêutico 
informa e orienta o paciente sobre o uso adequado 
do medicamento;

(B) a atividade que consiste no suprimento de 
medicamentos às unidades de saúde, em quantidade, 
qualidade e tempo oportuno, para posterior 
dispensação à população usuária;

(C) um conjunto de procedimentos pelos quais se 
efetiva o processo de compra dos medicamentos 
estabelecidos pela programação, com o objetivo 
de suprir as unidades de saúde em quantidade, 
qualidade e menor custo/efetividade, visando 
manter a regularidade e funcionamento do sistema;

(D) um conjunto de procedimentos técnicos e 
administrativos que envolvem as atividades 
de Recepção/Recebimento de Medicamentos, 
Estocagem e Guarda de Medicamentos, Conservação 
de Medicamentos e Controle de Estoque;

(E) um processo de escolha de medicamentos eficazes 
e seguros, imprescindíveis ao atendimento das 
necessidades de uma dada população, tendo como 
base as doenças prevalentes, com a finalidade 
de garantir uma terapêutica medicamentosa de 
qualidade nos diversos níveis de atenção à saúde.

QUESTÃO 26
Todo paciente a quem for prescrito medicamento da 
lista “C3” constante na portaria 344 de 12 de maio de 
1998 deve receber, juntamente com o medicamento, um 
termo de:

(A) outorga;
(B) responsabilidade legal;
(C) aceitação;
(D) esclarecimento;
(E) rendimento.

QUESTÃO 27
A lista A3, anexa à portaria 344/98 do MS, trata de:

(A) entorpecentes;
(B) analgésicos;
(C) psicotrópicos estimulantes do SNC;
(D) psicotrópicos depressores do SNC;
(E) psicotrópicos anorexigênicos.
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QUESTÃO 28
A lista B2, anexa à portaria 344/98 do MS, trata de:

(A) entorpecentes;
(B) analgésicos;
(C) psicotrópicos estimulantes do SNC;
(D) psicotrópicos depressores do SNC;
(E) psicotrópicos anorexigênicos.

QUESTÃO 29
Segundo a portaria 344/98 da Anvisa, o formulário de 
Receita de Controle Especial deve ser preenchido em:
 
(A) 1 via;
(B) 2 vias;
(C) 3 vias;
(D) 4 vias;
(E) 5 vias.

QUESTÃO 30
Das listas a seguir, a que NÃO exige a Notificação de 
Receita é a:

(A) A1
(B) A3
(C) C1
(D) C2
(E) C3

QUESTÃO 31
A data limite para a entrega do Balanço Anual de 
Medicamentos Psicoativos e de outros Sujeitos a Controle 
Especial é:

(A) 31 de dezembro do ano corrente;
(B) 1O de janeiro do ano seguinte;
(C) 31 de janeiro do ano seguinte;
(D) 1O de fevereiro do ano seguinte;
(E) 31 de março do ano seguinte.

QUESTÃO 32
Com relação às substâncias e medicamentos sujeitos a 
controle especial, é permitida a distribuição de “amostras 
grátis” dos constantes nas seguintes listas:

(A) A1 e A2
(B) C1 e C2
(C) B1 e B2
(D) A3 e C3
(E) C1 e C4

QUESTÃO 33
Com relação às substâncias e medicamentos sujeitos a 
controle especial, fazem parte da lista A1, EXCETO:

(A) alfametadol;
(B) etoxeridina;
(C) hidrocodona;
(D) petidina;
(E) nicocodina.

QUESTÃO 34
Com relação às substâncias e medicamentos sujeitos a 
controle especial, fazem parte da lista A3, EXCETO:

(A) codeína;
(B) clobenzorex;
(C) dronabinol;
(D) femetrazina; 
(E) metanfetamina.

QUESTÃO 35
Avalie se fazem parte da Lista C4 (substâncias 
antirretrovirais sujeitas a receituário do Programa da 
DST/AIDS ou sujeitas a receita de controle especial):

I - Abacavir.
II - Estavudina (d4T).
III - Nevirapina.
IV - Zidovudina (AZT).

Fazem parte da C4:

(A) I e II, apenas;
(B) III e IV, apenas;
(C) I, II e IV, apenas;
(D) I, II, III e IV;
(E) II, III e IV, apenas.

QUESTÃO 36
A lista C3 trata de:

(A) substâncias imunossupressoras;
(B) substâncias anabolizantes;
(C) substâncias precursoras de entorpecentes e/ou 

psicotrópicas;
(D) substâncias de uso proscrito no Brasil;
(E) substâncias psicotrópicas depressoras do SNC.
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QUESTÃO 37
Dentre as substâncias com uso proscrito no Brasil, 
encontra-se:

(A) dexfenfluramina;
(B) ergometrina;
(C) mesterolona;
(D) nevirapina;
(E) bexaroteno.

QUESTÃO 38
No que diz respeito à promoção do uso ____ de 
medicamentos, atenção especial será concedida à 
informação relativa às repercussões sociais e econômicas 
do receituário médico, principalmente no nível ____ , no 
tratamento de doenças ____.

As lacunas ficam corretamente preenchidas por:

(A) discriminado / hospitalar / preexistentes;
(B) indiscriminado / hospitalar / prevalentes;
(C) racional / hospitalar / raras;
(D) racional / ambulatorial / prevalentes;
(E) discriminado / ambulatorial / raras.

QUESTÃO 39
A seguinte via de administração NÃO seria adequada 
para uma formulação oleosa de um fármaco:

(A) subcutânea;
(B) intravenosa;
(C) oral;
(D) intramuscular;
(E) tópica.

QUESTÃO 40
O Programa de Controle de Infecções Hospitalares 
constitui um conjunto de ações:

(A) a serem desenvolvidas transversalmente e 
periodicamente destinadas a diminuir as incidências 
de infecções hospitalares;

(B) ações mínimas necessárias, a serem desenvolvidas, 
deliberada e sistematicamente, com vistas à redução 
máxima possível da incidência e da gravidade das 
infecções dos hospitais;

(C) destinadas a mitigar a incidência de agravos de alto 
risco;

(D) destinadas a diminuir as incidências de infecções 
hospitalares por meio de acompanhamento em 
estudos de coorte;

(E) de segurança farmacêutica que amenizem a incidência 
de formas brandas de infecções hospitalares.

QUESTÃO 41
Dentre os itens a seguir, assinale o que NÃO é utilizado 
em processos de esterilização:

(A) álcool;
(B) formol;
(C) radiação;
(D) calor seco;
(E) calor úmido.

QUESTÃO 42
São formas farmacêuticas sólidas, EXCETO:

(A) supositórios;
(B) comprimidos;
(C) elixires;
(D) drágeas;
(E) pós.

QUESTÃO 43
Dentre as vias de administração listadas abaixo, a que é 
considerada via enteral é a:

(A) subcutânea;
(B) periocular;
(C) transdérmica;
(D) intravenosa;
(E) oral.

QUESTÃO 44
NÃO é atribuição do profissional farmacêutico no sistema 
nacional de distribuição de medicamentos;

(A) prescrever os medicamentos controlados em 
formulário apropriado;

(B) supervisionar o aviamento das segundas vias de 
prescrições médicas;

(C) conferir a dispensação de todos os medicamentos;
(D) controlar o estoque e registrar as receitas de 

psicotrópicos e entorpecentes de acordo com a 
legislação vigente;

(E) realizar fiscalizações periódicas nas unidades.
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QUESTÃO 45
O “Sistema de Distribuição de Medicamentos por Dose 
Unitária” consiste em:

(A) dispensação, a partir da interpretação da ordem 
médica por parte do farmacêutico, das doses de 
medicamentos necessárias para cada paciente, 
previamente preparadas para que cubram um 
período determinado;

(B) um sistema destinado a gerir a distribuição unitária 
gratuita de medicamentos;

(C) um mecanismo de distribuição de uma única dose de 
medicamento;

(D) um mecanismo de dispensação de uma dose de 
medicamento de cada vez;

(E) um mecanismo  de dispensação eletrônica de 
medicamentos com dosagem unitária.

QUESTÃO 46
A dispensação de medicamentos pode ser descrita como:

(A) uma atividade que consiste no suprimento de 
medicamentos às unidades de saúde, em quantidade, 
qualidade e tempo oportuno, para posterior 
dispensação à população usuária;

(B) um processo de escolha de medicamentos eficazes 
e seguros, imprescindíveis ao atendimento das 
necessidades de uma dada população, tendo como 
base as doenças prevalentes, com a finalidade 
de garantir uma terapêutica medicamentosa de 
qualidade nos diversos níveis de atenção à saúde;

(C) o ato profissional farmacêutico de proporcionar um 
ou mais medicamentos a um paciente, em resposta 
à apresentação de uma receita elaborada por um 
profissional autorizado; neste ato, o farmacêutico 
informa e orienta o paciente sobre o uso adequado 
do medicamento;

(D) um conjunto de procedimentos técnicos e 
administrativos que envolvem as atividades 
de recepção/recebimento de medicamentos, 
estocagem e guarda de medicamentos, conservação 
de medicamentos e controle de estoque;

(E) um conjunto de procedimentos pelos quais se 
efetiva o processo de compra dos medicamentos 
estabelecidos pela programação, com o objetivo 
de suprir as unidades de saúde em quantidade, 
qualidade e menor custo/efetividade, visando a 
manter a regularidade e funcionamento do sistema.

QUESTÃO 47
São vias de excreção de drogas não-voláteis, EXCETO:

(A) saliva;
(B) suor;
(C) urina;
(D) fezes;
(E) respiração.

QUESTÃO 48
O efeito de primeira passagem na etapa de 
biotransformação de um fármaco administrado 
oralmente envolve diretamente o metabolismo do 
fármaco no seguinte órgão do corpo:

(A) coração;
(B) pulmão;
(C) rim;
(D) estômago;
(E) fígado.

QUESTÃO 49
A seguinte enzima realiza diretamente a biotransformação 
de fármacos:

(A) citocromo oxidase;
(B) citocromo redutase;
(C) citocromo P450;
(D) anidrase carbônica;
(E) glicoconjugase sérica.

QUESTÃO 50
Faz parte do cálculo para avaliar a biodisponibilidade de 
um fármaco a fração:

(A) centesimal;
(B) ligada;
(C) conjunta;
(D) desconjunta;
(E) milimesimal.
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QUESTÃO 51
Avalie se competem às coordenações municipais de 
controle de infecção hospitalar as seguintes ações:

I -  Formular a política municipal de controle de infecção 
hospitalar.

II - Coordenar as ações de prevenção e controle de 
infecção hospitalar na rede hospitalar do município.

III - Colaborar e acompanhar os hospitais na execução 
das ações de controle de infecção hospitalar.

IV - Prestar apoio técnico às CCIH dos hospitais.
V - Informar, sistematicamente, à Coordenação Estadual 

de controle de infecção hospitalar do seu Estado, a 
partir da rede hospitalar, os indicadores de infecção 
hospitalar estabelecidos.

Estão corretas:

(A) II, III, IV e V, apenas;
(B) I, II e III, apenas;
(C) I, II, IV e V, apenas;
(D) II, III e IV, apenas;
(E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 52
Nos hospitais com leitos destinados a pacientes críticos, 
a CCIH deverá ser acrescida de outros profissionais de 
nível superior da área de saúde. Os membros executores 
terão acrescidas duas horas semanais de trabalho para 
cada dez leitos ou fração. São considerados pacientes 
críticos, EXCETO:

(A) pacientes de terapia intensiva (adulto, pediátrico e 
neonatal);

(B) pacientes de berçário de alto risco;
(C) pacientes queimados;
(D) pacientes submetidos a transplantes de órgãos;
(E) pacientes em estado de convulsão não diagnosticada.

QUESTÃO 53
O princípio da ação de um antibiótico penicilínico é afetar 
a:

(A) formação de peptidoglicanos;
(B) síntese de liposacarídeos;
(C) síntese de fosfolipídeos;
(D) síntese de proteínas;
(E) síntese de carboidratos.

QUESTÃO 54
O mecanismo de ação do pantoprazol é:

(A) inibir receptores histamínicos;
(B) antagonizar receptores histamínicos;
(C) agonista histamínico;
(D) inibidor da próton-potássio ATPase gástrica;
(E) ativador da ATPase de sódio.

QUESTÃO 55
O fármaco nifedipina interage farmacologicamente com:

(A) antracina;
(B) fluconazol;
(C) ampicilina;
(D) flutrimazol;
(E) alopurinol.

QUESTÃO 56
O fenobarbital apresenta interação classificada como 
grave com:

(A) clorpromazina;
(B) cloranfenicol;
(C) varfarina;
(D) rifampicina;
(E) etoposídeo.

QUESTÃO 57
O fluconazol apresenta interação classificada como grave 
com:

(A) sinvastatina;
(B) carbamazepina;
(C) ciclosporina;
(D) fentanil;
(E) diazepam.

QUESTÃO 58
A insulina apresenta interação classificada como grave 
com:

(A) captopril;
(B) varfarina;
(C) paracetamol;
(D) gatifloxacino;
(E) levotiroxina.
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QUESTÃO 59
A sinvastatina NÃO apresenta interação classificada como 
grave com:

(A) diltiazem;
(B) verapamil;
(C) ciclosporina;
(D) rifampicina;
(E) fenitoína.

QUESTÃO 60
O salbutamol NÃO apresenta interação medicamentosa 
com:

(A) atenolol;
(B) metoprolol;
(C) hidroclorotiazida;
(D) furosemida;
(E) ciclobustem.




