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INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 
confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 50 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre 
na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas 
aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. 
Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não 

ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo 
detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE 
dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado 
também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será 
permitido quando indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, 
réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação 
médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 4.3.5 do Edital. 

h) Emprestar materiais para realização das provas. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo. 

 

9. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das 
respostas para o cartão-resposta. 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 

 

 
 
 
 
 
 

Conteúdo Geral 

 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos 
Específicos  

  ...............................................................................................................................................................................................................................  
 
 
 

RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 44 - 49 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 
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CONTEÚDO GERAL 
 

 
01 - O Sistema Único de Saúde (SUS) é orientado por um conjunto de princípios e diretrizes válidos para todo o território 

nacional e parte de uma concepção ampla do direito à saúde e do papel do Estado na garantia desse direito. Em relação 
ao tema, assinale a alternativa que explicita corretamente um princípio ou diretriz do SUS. 

 

a) Universalidade: possuem direito de utilizar o SUS somente aqueles que contribuem com a Previdência Social. 
►b) Integralidade: as ações e serviços do SUS devem constituir um conjunto articulado e contínuo. 
c) Igualdade: todos receberão o mesmo tipo de cuidado no âmbito do SUS. 
d) Participação da comunidade: é permitido à comunidade somente fiscalizar a execução dos princípios e diretrizes do SUS. 
e) Descentralização: cabe às gestões municipais e estaduais legislar sobre as políticas federais conforme suas 

especificidades. 
 

 
02 - No Brasil, antes do estabelecimento do SUS, a assistência médica estatal surgiu vinculada à Previdência Social. Com 

base na história das políticas de saúde no Brasil, assinale a alternativa correta. 
 

a) O financiamento vinculado à Previdência Social permanece até hoje. 
b) Os Institutos de Aposentadorias e Pensões seguem o modelo de seguridade social inglês. 
c) A assistência médica estatal vinculada à Previdência Social no Brasil garantiu acesso a todos os brasileiros. 
►d) As primeiras formas de assistência médica estatal foram as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs). 
e) A assistência médica estatal vinculada à Previdência Social no Brasil foi responsável por uma assistência tanto individual 

quanto coletiva. 
 

 
03 - Durante a ditadura civil-militar ocorrida no Brasil, foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), como 

forma de configurar um sistema de atenção estatal à saúde caracterizado pela preponderância da lógica e do modelo 
previdenciário sobre o Ministério da Saúde, construído a partir da concentração de recursos na esfera da Previdência 
Social. Com base na história das políticas de saúde no Brasil, assinale a alternativa correta. 

 

a) Com a criação do INPS, os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) passaram a desfrutar de independência política 
e executiva. 

b) O INPS permitiu que cidadãos que não contribuíam para a Previdência Social obtivessem atenção à saúde de forma igual 
àqueles que contribuíam. 

►c) A partir da criação do INPS, passou a ser prioridade a contratação de serviços de terceiros e não a prestação de assistência 
médica por uma rede de serviços próprios. 

d) A cobertura destinada aos trabalhadores rurais existente nos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) deixou de 
existir com a criação do INPS. 

e) A forma de financiamento do INPS era voluntária, com o cidadão escolhendo participar ou não. 
 

 
04 - A ideia de acolhimento nos serviços de saúde já acumula farta experiência em diversos serviços de saúde do Sistema 

Único de Saúde (SUS), com acúmulos positivos e negativos. A respeito do assunto, é correto afirmar que o 
acolhimento: 

 

a) se constitui enquanto forma de triagem sob uma lógica biomédica, sem a necessidade de intervenção de toda a equipe de 
saúde. 

b) mantém o fluxo de entrada com agendamento de consultas para os médicos de todos os usuários que chegam ao serviço 
de saúde. 

c) procura garantir que todo usuário que chegue ao centro de saúde tenha o atendimento garantido. 
d) deve ser realizado pela própria comunidade no centro de saúde, para que se entendam enquanto sujeitos de sua própria 

saúde. 
►e) deve traduzir-se na abertura da unidade e na plasticidade do projeto de atenção prestado a determinado indivíduo ou 

coletivo. 
 

 
05 - Com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1990, iniciaram-se novos modos de gestão em saúde com o intuito 

de atender aos princípios e diretrizes estabelecidos para esse sistema de saúde que estava surgindo. Sobre 
descentralização, regionalização e participação social, assinale a alternativa correta. 

 

►a) Uma das possíveis causas de enfraquecimento da participação social no SUS foi o surgimento de formas não classistas 
de organização, mas articuladas a questões de gênero, ambientais e étnicas. 

b) A principal função da participação social é o controle dos órgãos gestores por meio da fiscalização dos gastos públicos, o 
que tem sido dificultado pela falta de capacitação técnica dos conselheiros de saúde. 

c) Devido ao contexto econômico-político na época de surgimento do SUS, observa-se uma tendência à descentralização 
fiscal e legislativa do Estado, ao mesmo tempo em que diminuem as funções dos governos municipais no SUS, o que 
possibilita sua sustentabilidade política e financeira. 

d) Mesmo com uma fragilidade do Estado em promover desenvolvimento e um enfoque regional, para garantir a 
descentralização da gestão do SUS, foram criadas diversas estratégias e instrumentos capazes de relacionar as 
necessidades de saúde às dinâmicas territoriais específicas. 

e) A regionalização ganha relevo na política nacional de saúde junto com a criação do SUS em 1990 e busca garantir 
autonomia de ações e serviços no espaço regional. 
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06 - A humanidade tem se preocupado com o processo saúde-doença e com formas de prevenção de doenças e de 
promoção da saúde desde tempos longínquos, sendo que a forma como se entende esse processo e, 
consequentemente, a forma como se intervém sobre ele têm mudado ao longo do tempo, de acordo com as mudanças 
sociais que ocorreram na história. Sobre promoção da saúde e prevenção de doenças, assinale a alternativa correta. 

 

a) O moderno conceito de promoção da saúde é uma reinterpretação do modelo de promoção da saúde de Leavell e Clark. 
b) De acordo com o modelo de Leavell e Clark, a promoção da saúde deve realizar ações de práticas educativas para 

mudança de comportamentos (alimentares, atividades físicas e outras). 
►c) Segundo o modelo da história natural das doenças, a promoção da saúde é um dos níveis da prevenção das doenças. 
d) Segundo a Carta de Ottawa, a promoção da saúde tem como objetivo reduzir fatores de risco relacionados aos agentes 

patogênicos e ao ambiente. 
e) As ações de promoção da saúde, segundo a Carta de Ottawa, devem se pautar por uma concepção holística e pautada 

na unicausalidade do processo saúde-doença. 
 

 
07 - A Estratégia Saúde da Família (ESF) surge como uma política nacional de saúde em um contexto rico de influências 

institucionais determinantes para que sua incorporação seja prioritária para o Estado brasileiro. Sobre a ESF, assinale 
a alternativa correta. 

 

a) Devido às necessidades candentes da população brasileira, a implantação da ESF acontece de forma rápida e replicando 
modelos internacionais de atenção à saúde. 

►b) A ESF foi implantada para organizar a atenção primária no Sistema Único de Saúde (SUS), assim como estruturar esse 
sistema público de saúde, através de um redirecionamento das prioridades de ação em saúde. 

c) Para garantir a expansão da ESF, foi criado o Piso de Atenção Básica (PAB), que permitiu a centralização financeira do 
sistema de saúde, com transferências regulares de recursos do âmbito federal para o estadual. 

d) Um dos problemas enfrentados com a implantação da ESF é que cada comunidade específica tem acarretado a criação 
de distintas ESF, diminuindo as possibilidades de planejamento e controle da Atenção Primária à Saúde (APS). 

e) O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) reúne profissionais das mais variadas categorias da saúde e se constitui 
enquanto primeira fase do processo de substituição do modelo médico centrado para o de equipe multiprofissional. 

 

 
08 - A partir do século XVIII, com a consolidação dos Estados, iniciou-se um processo de intervenção sobre a saúde-doença 

das populações como política de proteção contra riscos sociais e ambientais, muito mais do que como política de 
assistência, ou seja, a partir de uma compreensão da determinação social da saúde. Sobre os determinantes sociais 
na saúde, na doença e na intervenção, assinale a alternativa correta. 

 

a) O modelo do campo da saúde considera a influência de conjuntos de fatores de riscos: o patrimônio biológico; as condições 
sociais, econômicas e ambientais; e o comportamento em relação aos riscos. 

b) Uma das tendências do modelo de promoção da saúde é a ênfase nas mudanças comportamentais, na esfera dos 
indivíduos e nas regulações sociais orientadas a livrar as coletividades de riscos assumidos por indivíduos, com medidas 
educativas e legislativas, mostrando-se suficientes para enfrentar com efetividade alguns desses grandes problemas. 

c) Apesar de a promoção da saúde considerar como foco da ação sanitária os determinantes gerais sobre a saúde, ainda dá 
grande ênfase na resolução do cuidado conforme a história natural da doença, evidenciando a importância em garantir um 
cuidado tanto no período de pré-patogênese quanto no período de patogênese. 

►d) Um dos principais desafios dos modelos explicativos sobre a situação de saúde de uma população é o estabelecimento 
de uma hierarquia de determinações entre os fatores mais globais de natureza social, econômica e política e as mediações 
pelas quais esses fatores incidem sobre a situação de saúde de grupos e pessoas. 

e) O complexo de mediações dos determinantes sociais na saúde é o que permite entender a correlação constante entre os 
macroindicadores da riqueza de uma sociedade (como o Produto Interno Bruto) e os indicadores de saúde. 

 

 
09 - A Atenção Primária à Saúde (APS), como modelo de organização para sistemas de saúde, surgiu em 1978, em uma 

conferência realizada em Alma-Ata. Entretanto, diversas interpretações sobre o que seria uma APS surgiram desde 
então. Sobre o assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A Atenção Primária à Saúde Seletiva orienta-se a um número limitado de serviços de alto impacto para enfrentar 
alguns dos desafios de saúde mais prevalentes dos países em desenvolvimento. 

2. A Atenção Primária se refere, em geral, à porta de entrada do sistema de saúde e ao local para atenção contínua 
da saúde da maioria da população. 

3. A Atenção Primária à Saúde Ampliada é um primeiro nível amplo e integrado, que inclui elementos como 
participação comunitária e coordenação intersetorial e descansa em uma variedade de trabalhadores da saúde e 
praticantes das medicinas tradicionais. 

4. A Atenção Primária à Saúde e Direitos Humanos concebe a saúde como um direito humano e prioriza a 
necessidade de responder aos seus determinantes sociais e políticos mais amplos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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10 - A avaliação em saúde é considerada uma área muito jovem, com diferentes definições e classificações, mas que 
possuem questões-chave em comum e que são a base dessa área. Com base na literatura, é correto afirmar que a 
avaliação em saúde: 

 

►a) é considerada uma atividade de pesquisa. 
b) está preocupada com a criação de valores. 
c) reconhece apenas um ponto de vista no julgamento de valores. 
d) pode se abster da preocupação com a sua finalidade. 
e) é descritiva e não contribui para a tomada de decisões. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
11 - Considerando os medicamentos em suspensões para uso oral, assinale a alternativa correta. 
 

►a) Antiácidos como os sais de magnésio e alumínio combatem a hiperacidez gástrica. 
b) Tiabendazol é utilizado como antibiótico contra Gram-negativos. 
c) Napsilato de propoxifeno é hidrossolúvel, sendo de fácil absorção para utilização contra Gram-negativos. 
d) Hidróxido de alumínio é utilizado para hipoacidez intestinal. 
e) Nistatina em suspensão oral deve ser preparada em veículo oleoso, para acidificar a urina e combater infecções 

bacterianas. 
 
12 - Considerando os medicamentos utilizados para inalação, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Xinafonato de salmeterol é um agonista beta-adrenérgico. 
2. Sulfato de terbutalina é um agente colinérgico. 
3. Cromalina sódica é antialérgico. 
4. Dipropionato de beclometasona é utilizado para controle de asma brônquica. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.  
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
13 - Considerando as formas farmacêuticas e a biodisponibilidade, assinale a alternativa correta. 
 

a) Tensoativos e estabilizantes utilizados em soluções orais não influenciam na biodisponibilidade. 
b) Nas soluções oftálmicas, a ligação do fármaco às proteínas aumenta a absorção em até 100%, tornando o fármaco de 

fácil absorção. 
c) Em preparações oftálmicas, deve ser considerado o caráter lipofílico da córnea, pois, quanto maior a viscosidade, maior a 

facilidade de misturar ao fluido lacrimal, tornando maior a biodisponibilidade. 
d) Para aumentar a biodisponibilidade e diminuir a irritação da córnea, em suspensões oftálmicas, as partículas não devem 

ser finamente divididas. 
►e) O conteúdo gástrico e os fluidos influenciam na biodisponibilidade de medicamentos de uso oral. 

 
14 - Um paciente utiliza 150 mg de determinado medicamento 4 vezes ao dia. A apresentação do referido medicamento é 

em frasco de 50 mL com 20 mg/mL. Quantos frascos serão necessários para um tratamento de 30 dias? 
 

a) 6 frascos. 
b) 9 frascos. 
►c) 18 frascos. 
d) 30 frascos. 
e) 32 frascos. 

 
15 - Considerando a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) 

as seguintes afirmativas: 
 

(   ) Tem como uma das diretrizes estimular a produção de fitoterápicos em escala industrial. 
(   ) O Ministério do Desenvolvimento Agrário tem a função de definir e assegurar recursos orçamentários e 

financeiros. 
(   ) A promoção do uso sustentável da biodiversidade é uma das diretrizes. 
(   ) Regulamentar o cultivo e fomentar a pesquisa são diretrizes. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – V – V – V. 
b) V – F – F – V. 
c) V – V – F – F. 
d) F – F – V – V. 
e) F – F – V – F. 
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16 - Considerando a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), identifique como verdadeiras (V) 
ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) A medicina antroposófica utiliza medicamentos dinamizados. 
(   ) Crenoterapia, fitoterapia e acupuntura são práticas inseridas na PNPIC. 
(   ) A homeopatia é reconhecida como especialidade pelo Conselho Federal de Medicina. 
(   ) A introdução da acupuntura no Brasil ocorreu em 1988. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – F – V. 
b) V – F – V – F. 
c) V – V – F – F. 
d) F – F – V – V. 
►e) V – V – V – V. 

 
17 - Considerando o preparo de medicamentos homeopáticos pelos métodos hahnemanniano ou korsakoviano, assinale a 

alternativa correta. 
 

a) Drogas insolúveis, quando preparadas na escala decimal, devem ser trituradas até a 8 DH. 
b) Drogas solúveis, quando preparadas na escala cinquenta milesimal, devem ser solubilizadas em etanol a 30% (v/v) até a 

3 LM. 
c) A tintura-mãe deve ser diluída 100 vezes para preparar a 1 K. 
►d) A preparação de uma 30 CH para armazenar pode ser com etanol 77% (v/v). 
e) As potências decimais são preparadas com 90 partes de insumo inerte e 1 parte de insumo ativo. 

 
18 - Considerando os medicamentos de uso oftálmico, assinale a alternativa correta. 
 

a) Cloranfenicol é um esteroide anti-inflamatório. 
b) Tobramicina é um potente antiviral utilizado no tratamento de conjuntivites. 
►c) Sulfato de polimixina B é um antimicrobiano. 
d) Sulfato de gentamicina é um anti-inflamatório utilizado no tratamento de catarata. 
e) Fosfato de dexametasona é um antiviral de amplo espectro. 

 
19 - Considerando um estoque de medicamentos que contém 720 itens no valor de R$ 1.200.000,00, assinale a alternativa 

que apresenta o número de itens que representam 10% do estoque e quanto representa 70% do valor do estoque. 
 

a) 84 itens – R$ 840.000,00. 
►b) 72 itens – R$ 840.000,00. 
c) 72 itens – R$ 720.000,00. 
d) 84 itens – R$ 720.000,00. 
e) 84 itens – R$ 1.000.000,00. 

 
20 - Um paciente utiliza um determinado medicamento de 200 mg 4 vezes ao dia, mas somente 500 mg são absorvidos 

inalterados. Nesse caso, a biodisponibilidade é de: 
 

a) 82,5%. 
b) 80%. 
c) 72%. 
d) 70%. 
►e) 62,5%. 

 
21 - Um paciente utiliza 30 mg por via oral de um determinado fármaco que apresenta 80% de biodisponibilidade, porém o 

referido fármaco, quando administrado por via dérmica, tem 60% de biodisponibilidade. Diante do exposto, quanto 
deverá ser utilizado em uma formulação semissólida para o paciente ter a mesma quantidade de fármaco absorvido 
inalterado por via dérmica? 

 

a) 14 mg. 
b) 24 mg. 
c) 37,5 mg. 
►d) 40 mg. 
e) 54 mg. 

 
22 - Um paciente precisa receber 200 mL de uma solução por via intravenosa em 40 minutos. Considerando que para a 

referida solução 20 gotas equivalem a 1 mL, quantas gotas por minuto devem ser administradas ao paciente? 
 

►a) 100. 
b) 120. 
c) 150. 
d) 180. 
e) 200. 
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23 - Considerando os medicamentos genéricos e as aquisições de medicamentos no SUS, assinale a alternativa correta. 
 

a) A aquisição no âmbito do SUS será realizada priorizando a solicitação de medicamentos de referência que sejam 
intercambiáveis aos genéricos e similares. 

►b) Os laudos de qualidade deverão ser enviados na entrega dos medicamentos adquiridos. 
c) A aquisição de medicamentos fitoterápicos no SUS é realizada por dispensa de licitação, desde que se comprove toda a 

cadeia produtiva. 
d) O prazo de validade dos medicamentos genéricos adquiridos poderá ser inferior a 6 meses a partir da abertura do processo 

licitatório. 
e) Os componentes da Estratégia de Dispensação Excepcional para o município, por exemplo para tratamento do diabetes, 

devem ser adquiridos mediante autorização federal. 
 
24 - Considerando as aquisições de medicamentos para assistência farmacêutica no SUS, assinale a alternativa correta. 
 

a) As compras municipais devem ser efetuadas com base nas avaliações do contexto nacional e sazonal sem precisar prever 
os serviços de referência e os núcleos de apoio. 

b) Para comprar em consórcios municipais, devem ser consideradas como prioritárias as compras por dispensa de licitação, 
independentemente do valor de aquisição, para facilitar e ter mais rapidez. 

►c) Para aquisição de medicamentos por licitação na modalidade pregão eletrônico, os municípios precisam de estrutura e 
planejamento prévios. 

d) O julgamento das propostas é uma parte da licitação, em que são verificados todos os documentos da empresa 
concorrente e se atribui à empresa vencedora o objeto da licitação. 

e) A utilização do registro de preços traz como desvantagem a demora na contratação, pois o órgão licitante pode ter de 
esperar até 12 meses para receber o produto licitado. 

 
25 - Antagonistas de cálcio (ou bloqueadores de cálcio) são fármacos que afetam a função cardíaca por ação direta sobre 

as células do miocárdio e também indiretamente, por relaxamento da musculatura vascular. Com relação a essa classe 
de fármacos, assinale a alternativa correta. 

 

a) Os antagonistas de cálcio têm por mecanismo de ação o bloqueio das ações intracelulares do cálcio. 
►b) Nifedipino e diltiazem são exemplos de fármacos antagonistas de cálcio. 
c) Os antagonistas de cálcio são utilizados para controle da hipertensão arterial, mas não têm uso terapêutico nas arritmias 

cardíacas. 
d) Os principais efeitos dos antagonistas de cálcio usados terapeuticamente ocorrem sobre os músculos cardíaco e estriado. 
e) Os antagonistas de cálcio causam constrição arterial e arteriolar, reduzindo assim a pressão arterial. 

 
26 - Com relação às classes de fármacos utilizados para o controle da hipertensão arterial, assinale a alternativa correta. 
 

a) Captopril, enalapril e losartana são inibidores da enzima conversora de angiotensina. 
b) Espironolactona e alisquireno são antagonistas da aldosterona. 
►c) Valsartana e candesartana são bloqueadores de receptores de angiotensina. 
d) Espironolactona e furosemida são diuréticos de alça. 
e) Candesartana e alisquireno são inibidores da renina. 

 
27 - O diabetes mellitus é um distúrbio metabólico crônico caracterizado pela hiperglicemia, causada por deficiência de 

insulina, frequentemente combinada com resistência insulínica. Com relação ao tema, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

a) O diabetes tipo 1 pode ocorrer em qualquer idade, mas os pacientes são normalmente jovens (crianças ou adolescentes) 
e não obesos quando surgem os primeiros sintomas. 

b) O diabetes tipo 2 é acompanhado tanto de resistência insulínica quanto de comprometimento da secreção de insulina, 
ambos importantes na sua patogenia. 

c) O diabetes do tipo 2 geralmente se manifesta na vida adulta, sendo que a incidência aumenta progressivamente com a 
idade. 

d) A hiperglicemia pode constituir um efeito adverso clinicamente importante de vários fármacos, incluindo glicocorticoides e 
inibidores da protease utilizados no tratamento da infecção por HIV. 

►e) A coexistência do diabetes com a hipertensão arterial promove dano renal progressivo, porém o tratamento da hipertensão 
não retarda a progressão da nefropatia diabética. 

 
28 - Com relação ao tratamento insulínico do diabetes mellitus, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A insulina é degradada no trato gastrintestinal e habitualmente administrada por injeção intramuscular. 
2. Um dos desafios no uso da insulina é evitar as amplas flutuações observadas nas concentrações plasmáticas e, 

consequentemente, na glicemia. 
3. Diferentes formulações de insulina variam em relação ao tempo de pico de efeito e em relação à duração da ação. 
4. É comum o aparecimento de alergia à insulina humana, manifestando-se sob a forma de reações locais ou 

sistêmicas. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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29 - Com relação ao tratamento do diabetes tipo 2, assinale a alternativa correta. 
 

►a) Pacientes portadores de diabetes tipo 2 podem vir a necessitar tratamento com insulina, de forma permanente ou em 
tratamentos de curto prazo durante eventos intercorrentes. 

b) A metformina é uma biguanida bastante utilizada no tratamento do diabetes tipo 2 e seu uso deve ser monitorado, devido 
ao seu alto risco de causar hipoglicemia grave. 

c) A glibenclamida é uma sulfonilureia de uso seguro, pois, apesar de estimular a secreção de insulina, não apresenta 
potencial de causar hipoglicemia. 

d) A acarbose é um inibidor da betaglicosidase pancreática que retarda a absorção de carboidratos, reduzindo a elevação da 
glicemia pós-prandial. 

e) As tiazolidinedionas têm sido associadas a toxicidade hepática e cardíaca graves, não sendo mais comercializadas. 
 
30 - Com relação aos tratamentos disponíveis para distúrbios do sistema tireoidiano, assinale a alternativa correta. 
 

a) A administração oral de iodo radioativo é utilizada como tratamento de ataque no caso de hipotireoidismo. 
b) A liotironina, usada no tratamento do hipotireoidismo, tem todas as ações da tiroxina endógena e é administrada por via 

oral. 
►c) A levotiroxina, usada no tratamento do hipotireoidismo, apresenta todas as ações da tiroxina endógena e é administrada 

por via oral. 
d) O carbimazol aumenta a síntese de hormônios tireoidianos, sendo portanto um fármaco usado no tratamento do 

hipotireoidismo. 
e) A liotironina é a terapia de reposição padrão para o hipotireoidismo. 

 
31 - Considere a seguinte prescrição médica para um paciente pediátrico: 
 

Ibuprofeno suspensão oral; administrar 5 mL a cada 8 horas durante 3 dias. 
 

Sabe-se que a suspensão oral apresenta uma concentração de 30 mg/mL. No entanto, a farmácia tem disponível para 
dispensação somente a suspensão em gotas a 100 mg/mL. Sabendo-se que cada 1 mL dessa suspensão equivale a 
10 gotas, qual é o total de gotas que deverá ser administrado por dia? 

 

a) 15. 
►b) 45. 
c) 50. 
d) 135. 
e) 150. 

 
32 - A Notificação de Receita é o documento que, acompanhado da receita, autoriza a dispensação de medicamentos à 

base de substâncias constantes nas listas A1, A2, A3, B1, B2, C2 e C3 da Portaria 344/98 e suas atualizações. Com 
relação ao tema, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) A notificação de receita deve ser preenchida de forma legível, com a quantidade em algarismos arábicos e por extenso, 
sem emendas ou rasuras. 

b) A notificação de receita não é exigida para pacientes internados nos estabelecimentos hospitalares, e a dispensação pode 
ser feita mediante receita ou outro documento equivalente, subscrita em papel privativo do estabelecimento. 

c) São permitidas prescrições por cirurgiões-dentistas e médicos veterinários, desde que feitas para uso odontológico e 
veterinário, respectivamente. 

d) A notificação de receita A, de cor amarela, é fornecida pela autoridade sanitária competente do Estado, Município ou 
Distrito Federal aos profissionais e instituições devidamente cadastrados. 

►e) A notificação de receita B poderá conter quantidade correspondente a, no máximo, 30 (trinta) dias de tratamento. 
 
33 - As práticas integrativas e complementares (PICs) compreendem sistemas e recursos terapêuticos que envolvem 

abordagens que visam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde. Com 
relação à aplicação das PICs no campo da saúde mental, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Os serviços de homeopatia são uma opção terapêutica frequente entre as pessoas com quadros de ansiedade, 
depressão, insônia e outros transtornos mentais, muitas vezes ajudando no processo de redução e retirada de 
medicamentos psicotrópicos. 

2. Os fitoterápicos têm sido utilizados como coadjuvantes em diversos estados de transtornos mentais, inclusive 
com indicações consistentes em casos severos, como esquizofrenia ou bipolaridade. 

3. No campo da saúde mental, as terapias antroposóficas têm pouca relevância na promoção da saúde, prevenção 
e reabilitação. 

4. As práticas integrativas e complementares, no campo da saúde mental, devem ser utilizadas no atendimento 
especializado, no nível secundário e/ou terciário. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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34 - Considerando as práticas farmacêuticas no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), assinale a alternativa correta. 
 

a) A atividade prioritária do farmacêutico no NASF é a atenção direta ao paciente, ou seja, a clínica farmacêutica. 
b) O encaminhamento de casos para o profissional farmacêutico deve ser feita somente após discussão nas reuniões de 

matriciamento, em que são priorizados os casos que necessitam de acompanhamento farmacoterapêutico. 
c) A gestão de medicamentos faz parte das atribuições do farmacêutico no NASF e inclui todas as etapas do processo, ou 

seja, seleção, programação, aquisição, controle de qualidade e armazenamento dos medicamentos. 
►d) A prática do profissional farmacêutico no NASF pode ser aliada às demandas para educação permanente, necessárias à 

qualificação dos profissionais da atenção básica. 
e) Para otimizar os processos de trabalho, o farmacêutico lotado no NASF deve desenvolver suas atividades em ambiente 

próprio, não sendo necessário, por exemplo, o deslocamento para Unidades de Saúde. 
 
35 - A Assistência Farmacêutica tem por finalidade contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população, 

integrando ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde. São funções e atividades da 
Assistência Farmacêutica, EXCETO: 

 

a) planejar, coordenar, executar, acompanhar e avaliar ações. 
►b) rever periodicamente as diretrizes nacionais e propor mudanças estratégicas. 
c) gerenciar o processo de aquisição de medicamentos. 
d) participar de comissões técnicas. 
e) promover o uso racional de medicamentos. 

 
36 - A Política Nacional de Medicamentos (PNM) constitui um dos elementos fundamentais para e efetiva implementação 

de ações capazes de promover a melhoria das condições da assistência à saúde da população. Com relação ao tema, 
assinale a alternativa correta. 

 

a) Nas funções do Estado para a efetiva implementação da PNM, as ações devem se restringir ao âmbito da saúde – na 
esfera federal representada pelo Ministério da Saúde –, uma vez que a atuação com outros setores tende a desviar o foco 
das ações de saúde. 

►b) A implementação e a avaliação da PNM cabem fundamentalmente ao Ministério da Saúde. 
c) A promoção do uso racional de medicamentos junto à população, aos prescritores e aos dispensadores é atribuição 

específica da esfera da gestão municipal da saúde. 
d) A execução financeira das ações da PNM, incluindo o aporte de recursos, é responsabilidade das esferas estadual e 

municipal, cabendo à esfera federal aprovar previamente o plano de aplicação dos recursos financeiros dos estados e 
municípios. 

e) Cabe à esfera municipal elaborar a RENAME, a partir das necessidades decorrentes do perfil nosológico da população. 
 
37 - Com relação às articulações entre a Assistência Farmacêutica e a Vigilância em Saúde, considere as seguintes 

afirmativas: 
 

1. A construção de uma política de vigilância sanitária que garanta o acesso da população a serviços e produtos 
seguros, eficazes e com qualidade é um eixo estratégico da Política Nacional de Assistência Farmacêutica. 

2. Os procedimentos de vigilância sanitária realizados pelos estados e municípios devem ser alimentados 
periodicamente no Sistema de Informação Ambulatorial do SUS – SIA/SUS. 

3. As informações obtidas por meio da análise de dados extraídos do SIA/SUS podem ser usados para ajudar nas 
ações de planejamento, controle e auditoria, mas não fornecem informações adequadas para avaliação das ações 
de saúde. 

4. A Assistência Farmacêutica, como uma atividade multidisciplinar, exige articulação permanente com outras áreas 
técnicas, incluindo as vigilâncias sanitária e epidemiológica. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
38 - Um farmacêutico vai manipular uma preparação cuja formulação requer 1600 mL de glicerina, entretanto deverá 

converter todos os componentes em peso. Quanto de glicerina deverá ser usada na preparação considerando que a 
densidade da glicerina é 1,25? 

 

►a) 2000 g. 
b) 1600 g. 
c) 1000 g. 
d) 200 g. 
e) 160 g. 

 
39 - A dose adulta de um fármaco é de 5 g. Qual é a dose para uma criança de 3 anos de idade? 
 

a) 2,5 g. 
b) 1,75 g. 
c) 1,5 g. 
►d) 1 g. 
e) 0,75 g. 
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40 - A fórmula de um xarope é salbutamol 140 g, sacarose 450 g, água purificada, qsp 1000 mL. As quantidades necessárias 
de insumos para manipular 60 ml de xarope são: 

 

a) 18,40 g de salbutamol e 40,0 g de sacarose. 
b) 12,40 g de salbutamol e 27,0 g de sacarose. 
►c) 8,40 g de salbutamol e 27,0 g de sacarose. 
d) 6,40 g de salbutamol e 27,0 g de sacarose. 
e) 0,40 g de salbutamol e 42,0 g de sacarose. 

 

 
41 - Sobre o diabetes, é correto afirmar: 
 

a) O diabetes Tipo II é dependente de insulina e decorre de problemas no sistema imunológico do paciente que destroem as 
células β das ilhotas pancreáticas. 

b) No diabetes Tipo I, a produção de insulina é usualmente aumentada. 
c) No diabetes Tipo I, a impossibilidade de aproveitar a glicose no metabolismo pode ser revertida com a implantação de 

dieta e exercício. 
►d) No diabetes Tipo II, ocorre resistência à insulina em nível celular. 
e) No diabetes Tipo I, ocorre aumento da produção enzimática de hemoglobina glicada. 

 

 
42 - A determinação das propriedades morfológicas, fisiológicas e bioquímicas do sangue periférico e dos órgãos 

produtores de sangue (sistema hematopoiético) pertence à especialidade profissional do farmacêutico. Sobre o tema, 
é correto afirmar: 

 

►a) O sistema eritrocitário é composto por eritrócitos maduros no sangue periférico e seus precursores na medula óssea. 
b) A sequência de formação do eritrócito na medula óssea baseia-se na ausência de cromatina nos núcleos celulares. 
c) Quando as plaquetas sanguíneas aparecem diminuídas, a patologia é denominada trombocitemia ou piastrenemia. 
d) Plaquetas maduras no sangue periférico e seus precursores no osso e tecido linfoide constituem o sistema leucocitário. 
e) Para o diagnóstico das anemias, é necessário medir a concentração de ferritina e calciferol no tecido hematopoiético. 

 

 
43 - A biotransformação de um fármaco no organismo correlaciona-se com: 
 

a) condição do paciente e concentração dos coadjuvantes técnicos na preparação. 
b) forma farmacêutica escolhida e solubilidade dos excipientes. 
c) concentração dos coadjuvantes técnicos na forma farmacêutica em relação número de doses administradas por 72 horas. 
►d) vias de administração e forma farmacêutica escolhida em relação à biodisponibilidade. 
e) excreção do fármaco na forma ionizada. 

 

 
44 - Com relação aos medicamentos isentos de prescrição (MIPs), identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as 

seguintes afirmativas: 
 

(   ) MIPs podem ser comercializados sem prescrição médica, devido à sua segurança e eficácia. 
(   ) MIPs são utilizados conforme as orientações disponíveis nas bulas e rotulagens. 
(   ) A ANVISA proíbe a comercialização de medicamentos isentos de prescrição MIPs em redes de supermercados. 
(   ) A classe de medicamentos antimicrobianos fazem parte do elenco de MIPs do SUS. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – V – F. 
►b) V – V – V – F. 
c) V – F – F – V. 
d) F – V – F – V. 
e) F – F – V – V. 

 

 
45 - Sobre doenças transmissíveis, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Entre as infecções do trato respiratório, a Legionella pneumophila é disseminada nos abastecimentos de água e 
no solo. 

2. A transmissão do agente etiológico da hepatite viral é o Clostridium difficile. 
3. A meningite pode ser causada por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae e/ou Neisseria 

meningitidis. 
4. A tuberculose é causada pelo Mycobacterium tuberculosis em forma de bastonete. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
►c) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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46 - Sobre as formas de controle e prevenção da hepatite, é correto afirmar: 
 

►a) O controle da hepatite A baseia-se numa adequada higiene geral, descarte seguro das fezes e identificação das epidemias. 
b) Nenhum método conhecido é capaz de prevenção da hepatite B. 
c) A forma efetiva de prevenção da hepatite C é evitar múltiplos parceiros sexuais e não fazer uso de drogas intravenosas. 
d) A hepatite crônica é assintomática e decorre da contaminação por HIV. 
e) As hepatites A e B são doenças crônicas, autoimunes e identificadas por detecção viral em PCR. 

 

 
47 - Com relação a metabolismos de fármacos, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) A idade do paciente não influencia o metabolismo dos fármacos. 
(   ) O fluxo sanguíneo do fígado é reduzido cerca de 1% por ano com o envelhecimento a partir dos 30 anos. 
(   ) O sistema hepático imaturo não permite o metabolismo eficiente no recém-nascido ou no prematuro. 
(   ) Os fármacos são metabolizados no intestino por meio de reações químicas de oxidação, redução, hidrólise e 

conjugação. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – F – V – V. 
b) V – V – F – V. 
c) V – F – F – F. 
d) V – V – V – V. 
►e) F – V – V – F. 

 

 
48 - De acordo com as vias de administração e suas formas farmacêuticas, numere a coluna da direita conforme sua 

correspondência com a coluna da esquerda. 
 

1. Via sublingual. 
2. Via uretral. 
3. Via parenteral. 
4. Via intranasal. 

(   ) Sprays, pomadas e soluções. 
(   ) Comprimidos, pastilhas e trociscos. 
(   ) Soluções e velas. 
(   ) Soluções e suspensões. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 2 – 3 – 1 – 4. 
b) 4 – 2 – 1 – 3. 
c) 3 – 2 – 4 – 1. 
►d) 4 – 1 – 2 – 3. 
e) 3 – 1 – 2 – 4. 

 

 
49 - Com base no fármaco e sua ação farmacológica, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com 

a coluna da esquerda. 
 

1. Ibuprofeno. 
2. Hidroclorotiazida. 
3. Maleato de clorfeniramina. 
4. Levotiroxina. 

(   ) Diurético. 
(   ) Anti-inflamatório. 
(   ) Hormônio da tireoide. 
(   ) Anti-histamínico. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

►a) 2 – 1 – 4 – 3. 
b) 1 – 3 – 4 – 2. 
c) 3 – 4 – 1 – 2. 
d) 3 – 1 – 2 – 4. 
e) 2 – 4 – 1 – 3. 

 

 
50 - De acordo com a Farmácia Clínica, o profissional farmacêutico deve estar preparado para reconhecer alguns sintomas 

no paciente e associar a determinadas patologias. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta. 
 

a) Placas ou escamas bem demarcadas, com inflamação que aparece em qualquer parte do corpo, podem ser uma 
característica de alopécia. 

b) Pacientes que apresentam polidipsia, poliúria e polifagia podem indicar a contaminação por Tinea Trichophyton. 
c) Áreas do corpo que mudam de cor, tornando-se escuras no inverno e claras no verão, podem indicar psoríase. 
d) Febre, dores de cabeça, dores atrás dos olhos e nos músculos e cansaço intenso pode indicar diabetes. 
►e) Coceira, prurido, descamação e vermelhidão da pele, podendo afetar o couro cabeludo, podem indicar dermatite 

seborreica. 


