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PROCESSO SELETIVO 004/2019 – FARMACÊUTICO 

 
Nome do(a) Candidato(a)  

 

 
 

Esta prova objetiva está assim constituída:  

DISCIPLINAS Nº DE QUESTÕES 
Conhecimentos Saúde Pública 

Conhecimentos Específicos 

Língua Portuguesa 

10 

10 

05 

Total de questões 25 
 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 • Confira devidamente o material (FOLHA DE RESPOSTA e PROVA); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal.  

• A FOLHA DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser 
preenchida com bastante atenção, à caneta esferográfica, azul ou preta, sem rasuras e 
apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão. 

• Não amasse nem dobre a FOLHA DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a 
substituição da FOLHA DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 • Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização 
de máquinas calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, 
impressos ou qualquer outro material de consulta.  

• O tempo de duração da prova será de até 02 (duas) horas. O candidato somente 
poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 30 (trinta) 
minutos, contados do seu efetivo início.  

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala a PROVA e a FOLHA DE 
RESPOSTAS, devidamente preenchida e assinada.  
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• Os dois últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a 
fim de acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão 
retirar-se do local, simultaneamente, depois de concluído.  

• APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS 
DA PREFEITURA. USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A 
PROVA. 
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CONHECIMENTOS SAÚDE PÚBLICA 

 

1- Sobre a Política Nacional de Atenção Básica, podemos afirmar: 

I - A Atenção Básica tem como fundamento possibilitar o acesso universal e 
contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a 
porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adscrito de 
forma a permitir o planejamento e a programação descentralizada, e em 
consonância com o princípio da eqüidade; 

II - A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito 
individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a 
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a 
manutenção da saúde; 

III - É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias 
democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a 
populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a 
responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território 
em que vivem essas populações; 

IV - A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, 
na integralidade e na inserção sócio-cultural e busca a promoção de sua saúde, 
a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos 
que possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável. 

 

Marque a alternativa correta: 

a) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

2- Em relação ao regulamento de organização do SUS, instituído pelo Decreto nº 
7.508/2011, assinale a alternativa CORRETA. 
 

a) Portas de Entrada são as instâncias de pactuação consensual entre os entes 
federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS. 

b) O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica dispensa que o 
medicamento tenha sido prescrito por profissional de saúde do SUS. 

c) O planejamento da saúde é obrigatório para a iniciativa privada e será indutor de 
políticas para os entes públicos. 

d) Os Serviços Especiais de Acesso Aberto são o conjunto de ações e serviços de 
saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de 
garantir a integralidade da assistência à saúde. 

e) As Regiões de Saúde serão referência para as transferências de recursos entre 
os entes federativos. 
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3) De acordo com a Lei nº 8.080/90, podemos afirmar, exceto: 
 

a) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 
seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, 
serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de 
complexidade crescente; 

b) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 
condições indispensáveis ao seu pleno exercício; 

c) Estão excluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a 
execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; 

d) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em 
caráter complementar; 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
 

4) No que se refere à atenção básica, de média e alta complexidade, assinale 
a alternativa CORRETA. 

 

 
a) A atenção de média complexidade pode ser definida como um conjunto de ações 

de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção à 
saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a 
manutenção da saúde. 

b) A atenção de alta complexidade não envolve alta tecnologia e custos. 
c)  A atenção de média e alta complexidade insere-se num cenário permeado por 

disputas mais acirradas entre o público e o privado. 
d) A atenção básica pode se entendida como um conjunto de ações ambulatoriais e 
hospitalares. 
e)   Nenhuma das alternativas. 

 

5) Segundo a Constituição Federal de 1988, ao Sistema Único de Saúde 
compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: 
 

I – Incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico, 
tecnológico e a inovação; 
II – Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de 
saúde do trabalhador; 
III – Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor 
nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; 
IV – Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 

 
 
Marque a alternativa CORRETA. 
 



 

 

 
5 

a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 

   e) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

 
6) Sobre a alocação de recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) 

assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a- Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e 
entidades, da administração direta e indireta; 

b- Investimentos previstos no Plano Qüinqüenal do Ministério da Saúde; 
c- Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos 

municípios, Estados e Distrito Federal; 
d- Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Executivo e 

aprovados pelo Congresso Nacional; 
e- Todas as alternativas estão corretas. 

 
7) 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 as diretrizes previstas no art. 198 da 
Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 

 
I – universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência; 
II – preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física 
e moral; 
III- centralização político-administrativa; 
IV – divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a 
sua utilização pelo usuário 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a- Somente I e II; 
b- Somente I, II  e III; 
c- Todas as alternativas estão corretas; 
d- Somente I, II e IV; 
e- Somente I, III e IV. 

 
8) Analise as afirmações abaixo sobre os níveis de atenção à saúde: 
 
I - A atenção primária (básica) à saúde requer um investimento financeiro per 
capita maior dos gestores da esfera federal, estadual e municipal da saúde, pois 
nesse nível de atenção estão inseridas as Unidades Básicas de Saúde e o 
Programa de Saúde da Família. 
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II - Os profissionais da saúde que atuam na atenção primária necessitam de um 
conhecimento mais eclético (humanístico, antropológico, social, fisiopatológico e 
terapêutico), contemplando o atendimento do usuário na sua plenitude. 
III - atenção terciária acontece principalmente a nível ambulatorial, com um 
número reduzido de usuários, proporcionando menor investimento per capita por 
paciente. 
IV - As internações hospitalares, atenção terciária, é considerada muito 
dispendiosa pelos gestores da saúde no Brasil, pois o investimento per capita é 
significativamente maior quando comparado com os investimentos per capita da 
atenção primária e secundária. 

 
As afirmações CORRETAS são: 
 
a- I e II 
b- III e IV 
c- II e III 
d- II e IV 
e- I e IV 
 

9) O Conselho de Saúde, órgão colegiado de caráter permanente e deliberativo, é 
composto por representantes do governo, por prestadores de serviço, pelos 
profissionais de saúde e pelos usuários. Tal Conselho atua: 
 

a- no subsistema, tendo, como base, os Distritos Sanitários Especiais; 
b- no poder executivo regulamentando leis e decretos; 
c- no controle da população, para propiciar a integralidade das ações; 
d- na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde; 
e- na organização das normas e rotinas dos hospitais públicos e privados. 
 

10) Segundo a Lei Orgânica da Saúde (Lei n° 8.080/1990), vigilância       
epidemiológica é definida como um conjunto de ações: 
 

a- que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou 
coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção 
e controle das doenças ou agravos. 

b- sanitárias realizadas por órgãos e entidades públicas ou privadas, relativos 
ao meio ambiente, visando o conhecimento de qualquer mudança ambiental 
possa causar doenças na população. 

c- capazes de causar riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da 
prestação de serviços de interesse da saúde. 

d- desenvolvidas a partir de problemas reais baseados nos princípios da 
universalidade, integralidade e equidade das ações de promoção da saúde 
individual. 

e- que visam notificar obrigatoriamente à autoridade sanitária da ocorrência de 
determinada doença ou agravo à saúde ou surto, feita por profissional de 
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saúde ou qualquer cidadão, visando à adoção das medidas de intervenção 
pertinentes. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

11- O efeito de primeira passagem de um fármaco acarreta: 
 

a- Redução considerável da biodisponibilidade. 
b- Aumento no volume de distribuição. 
c- Expressão aumentada de proteínas transportadoras. 
d- Declínio na taxa de eliminação renal. 
e- Alteração na velocidade de administração. 

 

12- Considerando os medicamentos utilizados no tratamento da hipertensão e 
seus mecanismos de ação, analise as assertivas e assinale a alternativa 
que aponta as CORRETAS. 
 
I. Diltiazem e verapamil são antihipertensivos antagonistas do cálcio. 
II. O alisquireno age inibindo a enzima conversora de angiotensina II. 
III. A espironolactona é um exemplo de medicamento que age inibindo a renina. 
IV. A furosemida é um diurético de alça muito utilizado no tratamento da 
hipertensão. 
 
a- Apenas I e II. 
b- Apenas I e III. 
c- Apenas II e III. 
d- Apenas I e IV. 
e- Apenas II e IV. 

 

13- Uma paciente de 61 anos apresenta episódios de dor torácica ao realizar 
esforços há dois meses, associada com dormência e formigamento do quarto e 
quinto dedos da mão esquerda. O ECG é normal, sendo tratada com propranolol, 
o que alivia os sintomas. Qual seria o efeito cardiovascular dessa droga? 
 

a- Produção reduzida de catecolaminas. 
b- Dilatação da vasculatura coronariana. 
c- Redução da demanda de oxigênio pelo miocárdio. 
d- Aumento da resistência vascular periférica. 
e- Aumento da sensibilidade às catecolaminas. 

 
14-Sobre o paracetamol, podemos dizer que: 

 
I – Apresenta alto efeito sobre as plaquetas, causando alterações no tempo de 

sangramento. 
II – Em sua toxicidade ocorre elevação plasmática das transaminases (AST e ALT) 

e moderada bilirrubinemia. 
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III – A N-acetilcisteína é a droga de escolha para o tratamento de intoxicação. 
IV – Para crianças menores de 12 anos, deve-se administrar doses isoladas de 

40mg a 750mg, a depender do peso e da idade em proporção em torno de 10 a 
15mg/kg. 

 
Estão CORRETAS as disposições: 
a- I e III, apenas 
b- I, II, III e IV 
c- II e III, apenas 
d- II e IV, apenas 
e- I, II e III, apenas 
 

 
15-Marque a alternativa INCORRETA: 

 
a- A maioria dos fármacos consiste em ácidos ou bases fortes, presentes em 

solução sob as formas apenas ionizada. Em geral as moléculas não 
ionizadas não são lipossolúveis e não podem difundir-se facilmente pela 
membrana celular; 

b- As características de um fármaco que prevêem seu transporte e sua 
disponibilidade nos locais de ação são: peso molecular e configuração, grau 
de ionização, lipossolubilidade relativa dos seus compostos ionizados não 
ionizados e sua ligação às proteínas séricas e teciduais; 

c- A absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção de um fármaco 
dependem do seu transporte através das membranas celulares; 

d- Biodisponibilidade é o termo usado para descrever a porcentagem na qual 
uma dose do fármaco chega ao seu local de ação, ou a um liquido biológico 
a partir do qual o fármaco chegou ao seu local de ação; 

e- Todas as alternativas estão incorretas. 
 

16. O gerenciamento de resíduos de saúde (RSS) constitui-se em um conjunto de 
procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases 
científicas e técnicas normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção 
de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento seguro, de 
forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, à preservação da saúde 
pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. Nesse sentido, considera-se 
que: 

I – deve abranger todas as etapas de planejamento dos recursos físicos, dos 
recursos materiais e da capacitação dos recursos humanos envolvidos no 
manejo dos RSS;  
II – apenas instituições hospitalares, laboratórios e unidades de urgência e 
emergência devem elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde - PGRSS, baseado nas características dos resíduos 
gerados e na classificação;  
III – deve ser compatível com as normas locais relativas à coleta, ao 
transporte e à disposição final dos resíduos gerados nos serviços de saúde 
estabelecidas pelos órgãos locais responsáveis por essas etapas. 
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Consideram-se como alternativas VERDADEIRAS: 
 
a- I e III, apenas. 
b- I e II, apenas. 
c- II e III, apenas. 
d- I, II e III. 
e- Nenhuma das alternativas. 

 

17. Considerando a Política Nacional de Medicamentos sobre o aspecto das 
competências, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. 

 

1- Gestor Federal 
2- Gestor Estadual 
3- Gestor Municipal 

(  ) Promover a política estadual de medicamentos.  

( ) Orientar e assessorar os municípios em seus processos de aquisição de 
medicamentos essenciais. 

( ) Associar-se a outros municípios por intermédio da organização de consórcios, 
tendo em vista a execução da assistência farmacêutica. 

(  ) Definir a relação municipal de medicamentos essenciais, com base na 
RENAME, a partir das necessidades decorrentes do perfil nosológico da 
população. 

( ) Estabelecer normas e promover a assistência farmacêutica nas três esferas de 
governo. 

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

a- 2-2-3-3-1  
b- 2-1-2-3-1 
c- 3-1-1-2-2 
d- 2-3-3-2-1 
e- 1-2-3- 2-1 
 

18. Sobre as metas que o gestor pode adotar para gerenciar os produtos da classe A 
da curva ABC, analise os itens abaixo: 

I – Aumentar o nível de estoque  

II – Estabelecer protocolos de utilização  

III – Reduzir os prazos de abastecimento  

IV – Aumentar os prazos de abastecimento  
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V – Reduzir os estoques 

Está (ão) CORRETO (S) apenas: 

a- I e III 
b- II, III e V 
c- I e IV 
d- I, III e IV 
e- IV 
 

19. Marque a alternativa INCORRETA: 
 

a- Os fármacos são eliminados pelo processo de excreção sem qualquer alteração, 
ou são convertidos em metabólitos; 

b- O fígado é o órgão mais importante para a excreção dos fármacos e seus 
metabólitos; 

c- Os fármacos que se ligam aos receptores fisiológicos e simulam os efeitos 
reguladores dos compostos sinalizadores endógenos são conhecidos como 
agonistas; 

d- Os antibióticos do grupo da tetraciclina e os metais pesados podem acumular-se 
nos ossos por adsorção a superfície dos cristais ósseos e por incorporação final 
a sua estrutura cristalina; 

e- Todas as alternativas estão corretas. 
 

20. Dentre os fármacos abaixo, qual NÃO necessita da apresentação de receituário 
de controle especial no momento da dispensação do mesmo. 
 

a- Fluoxetina 
b- Paroxetina 
c- Tioridazina 
d- Prometazina 
e- Ciclopentolato 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

21. Leia o texto abaixo: 
 

BOMBABOA, A BOMBA QUE TINHA CORAÇÃO. 
Esta é a historia de Bombaboa, a bomba que tinha coração. 

 
          Um dia, Bombaboa foi levada por um avião, para destruir uma cidade. De 

repente, ela sentiu que estava caindo, caindo, caindo. Bombaboa fez então um 
grande esforço e conseguiu se desviar do alvo, indo cair sobre um monte de 
feno, numa fazendinha. Como o feno era macio, ela não explodiu: e o cansaço 
foi tanto, que ela adormeceu... E sonhou. Era um sonho lindo! Estava cercada 
de crianças que lhe pediam para brincar. Mas o sonho durou pouco... Por outras 
mãos ela foi levada. Não demorou muito a Bombaboa viu que estava sobre 
outra cidade. E novamente sentiu que deveria matar e destruir. Fez uma grande 
esforço para se desviar do alvo. De nada adiantou. EXPLODIU! Mas em lugar 
de morte e destruição, ela cobriu o céu de flores, numa explosão de alegria. 
Naquele dia, os moradores da cidade cantaram e dançaram, comemorando o 
milagre florido. 

                                                    LUZ, Ivan. Bombaboa, a bombaque tinha coração, 
Belo Horizonte: Editora Lê, 1994. 

 
No trecho “Era um sonho lindo!” o ponto de exclamação indica: 
 
a) Susto. 
b) Admiração. 
c) Medo. 
d) Dúvida. 
e) Raiva 
 
 
22 . Leia o texto abaixo: 
 

O Sábio 
 
          Havia um pai que morava com suas duas jovens filhas, meninas muito 

curiosas e inteligentes. Suas filhas sempre lhe faziam muitas perguntas. 
          Algumas, ele sabia responder. Outras, não fazia a mínima ideia da resposta. 
          Como pretendia oferecer a melhor educação para suas filhas, as enviou para 

passar as férias com um velho sábio que morava no alto de uma colina. Este, 
por sua vez, respondia a todas as perguntas que o sábio que morava no alto de 
uma colina. Este, por sua vez, respondia a todas as perguntas, sem hesitar. 

          Já muito impacientes com essa situação, pois constataram que o tal velho 
era realmente sábio, resolveram inventar uma pergunta que o sábio não saberia 
responder. 

          Passaram-se alguns dias e uma das meninas apareceu com uma linda 
borboleta azul e exclamou para a sua irmã: 
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          - Dessa vez o sábio não vai saber a resposta! 
          - O que você vai fazer? Perguntou a outra menina. 
          - Tenho uma borboleta azul em minhas mãos. Vou perguntar ao sábio se a 

borboleta está viva ou está morta. Se ele disser que ela está viva, vou apertá-la 
rapidamente, esmagá-la e, assim, matá-la. Como consequência, qualquer 
resposta que o velho nos der, vai estar errada. 

          As duas meninas foram, então, ao encontro do sábio que se encontrava 
meditando sob um eucalipto na montanha. Amenina aproximou-se e perguntou: 

          - Tenho aqui uma borboleta azul. Diga-me, sábio, ela está viva ou morta? 
          Calmamente, o sábio sorriu e respondeu: 
          - Depende de você... Ela está em suas mãos. 
                                                                                Enviado por Josefa Prieto 

Andrés. “Adaptado: Reforma Ortográfica.” 
 
O tema desse texto é a: 
 
a) Curiosidade. 
b) Educação. 
c) Impaciência. 
d) Sabedoria. 
e) Teimosia 
 
 
23-Leia o texto abaixo. 
 
 

 
 
 
 
 
No 1º quadrinho, a fala do personagem pode ser substituída por: 
 
a- ‘’ Você é muito bonita pra mim !’’ 
b-  ‘’ Você é muito simpática !’’ 
c-  ‘’ Você é muito humilde!’’ 
d- ‘’ Você não é simpática’’ 
e- ‘’Quer namorar comigo?’’ 
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24-Leia o texto abaixo: 
 

Aleijadinho 
 
          Antônio Francisco Lisboa nasceu em 1730 em Vila Rica ( atual Ouro Preto), 

Minas Gerais e viveu 84 anos. Filho de Manoel Francisco Lisboa, português e 
de uma escrava deste, africana, de nome Izabel, torno-se o maior escultor do 
Brasil,  tendo trabalhado até as vésperas de sua morte. Deixou uma obra 
vastíssima e de grande valor artístico. 

          Sua formação se deu no próprio meio familiar, aprendendo com o pai, que 
era, junto com o irmão, mestre na arte em cantaria e na talha do estilo Barroco. 

          Sua vida muda completamente a partir do momento em que uma grave 
doença deformante o acomete. A doença se agrava com o correr do tempo, a 
ponto de caírem-lhe os dedos das mãos. Daí o apelido de Aleijadinho.[...] 

                                                                                        COELHO, Ronaldo Simões, 
Pérola torta. Dimensão. Fragmento. 

 
 
O trecho que expressa uma opinião é: 
 
 
 
a) “...nasceu em 1730 em Vila Rica, Minas Gerais”. 
b) “Deixou uma obra de grande valor artístico.”. 
c) “Sua formação se deu no próprio meio familiar,”. 
d) “A doença se agrava com o correr do tempo,”. 
e) ‘’... Daí o apelido de Aleijadinho.’’ 
 
 
 
25. Marque a sequência correta formada pelo plural dos substantivos compostos: 
 
a) Beija-Flores / Caça-Níqueis. 
b) Couve-Flores / Cartões-Postais. 
c) Pés-de-Meias / Águas-de-Colônia. 
d) Ticos-Ticos / Males-Humanos. 
e) Pés-de-Meias / Males-Humanos. 
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FICHA DE RESPOSTAS 
 
 
 
 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 E   E  C C   D  D  D  D D  A  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 A D   C  C A  A  A  B   B D  

21 22 23 24 25 

 B   D  A B   A  
 

 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 
 
 
 

___________________________ 
CPF do Candidato 

  


