PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA
PROCESSO SELETIVO – EDITAL 003/2017
Prova: 18 de Novembro de 2017

Candidato(a): __________________________________

Nº Inscrição: _____

PROVA DE FARMACÊUTICO
Esta prova é composta de 20 questões, elaboradas de acordo com os conteúdos relacionados no Edital 003/2017. Relaciona os
conhecimentos mencionados no Edital citado.
01 - Você está recebendo o seguinte material:
a)

Este caderno com o enunciado das questões objetivas, assim distribuídas:
Disciplina
Conhecimentos Específicos
Língua Portuguesa
Matemática
Total

Número de Questões
10
5
5
20

Peso Individual
5,0
5,0
5,0
5,0

Peso Total
50,0
25,0
25,0
100,0

b) Um cartão-resposta destinado às respostas das questões de múltipla escolha, sendo que o desenvolvimento e as respostas das
questões deverão ser feitos a caneta esferográfica e dispostos nos espaços especificados no Cartão de Respostas (gabarito).
02 - Verifique se este material está em ordem e/ou possui algum erro ortográfico, de digitação, ou que dificulte o entendimento
da questão, em que o contexto não permita seu entendimento. Caso isso fique constatado, notifique imediatamente o responsável
pela sala, para que se faça as possíveis correções, minimizando a(s) dúvida(s), em igualdade de condições para todos os candidatos
e, em tempo (antes que alguém já tenha entregue a prova).
Obs: Dúvidas simples que não impliquem no entendimento do contexto da questão, não serão anuladas por este simples
argumento.
03 – Verifique sua identificação no Cartão-Resposta e lembre-se de assiná-lo no espaço próprio, utilizando caneta esferográfica.
04 - No Cartão-Resposta, a marcação das letras correspondentes às respostas assinaladas na prova (apenas uma resposta por
questão) deve ser feita cobrindo a bolinha correspondente a referida letra e questão, com caneta esferográfica azul ou preta.
Obs: A comissão organizadora do seletivo não se responsabilizará pelo fornecimento de caneta ou nova folha de cartão resposta
aos candidatos;
05 - Tenha muito cuidado com o Cartão-Resposta, para não o dobrar, amassar ou manchar. Qualquer rasura no cartão resposta
anula a questão.
06 - Esta prova é individual. É vetada qualquer comunicação e troca de material entre os presentes, consultas a material
bibliográfico, cadernos ou anotações de qualquer espécie.
07 - Quando terminar, entregue ao responsável da sala o Cartão-Resposta e o Caderno da Prova.
08 - Você terá duas horas para responder as questões objetivas e preencher o Cartão-Resposta. Findo o qual o candidato deverá,
obrigatoriamente, entregá-lo.
09- A prova terá início às 8h30min.
10- O candidato só poderá se ausentar do recinto da prova, após 1 hora do efetivo início das mesmas.
11 – Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão ficar no local até que todos tenham terminado e entregue a prova.
Obs: Os três últimos candidatos que permanecerem na sala deverão rubricar os gabaritos de todos os demais candidatos que
fizeram as provas, como testemunha de que as questões em branco ou rasuradas no gabarito tenham sido efetivamente anuladas
na presença do candidato e confirmada por este, por meio de sua rubrica.
12 - Se houver necessidade de anular alguma questão, por recurso oficializado por qualquer um dos candidatos, o(s) ponto(s)
correspondente(s) a ela serão distribuídos de forma igualitária para todos os candidatos ao mesmo cargo.
13 - O(a) candidato(a) que for surpreendido com “cola” ou passando respostas terá sua prova recolhida e receberá nota ZERO.
14 – O(a) candidato(a) não poderá levar a prova, a qual ficará arquivada no RH da Prefeitura, sendo que a mesma será publicada
no Site da Prefeitura, juntamente com o gabarito.
BOM DESEMPENHO!
Rubrica/Ass. do candidato como ciente das condições/informações acima: _____________________________

Questão 01) Leia o artigo 68 da Portaria/SVS nº 344 que trata do Regulamento Técnico sobre substâncias e
medicamentos sujeitos a controle especial.

“Art. 68 O Balanço de Substâncias Psicoativas e Outras Substâncias Sujeitas a Controle Especial - BSPO
(ANEXO XX), será preenchido com a movimentação do estoque das substâncias constantes das listas "A1" e
"A2" (...), "A3","B1" e "B2" (...), "C1"(outras substâncias sujeitas a controle especial), "C2" (...), "C3"
(imunossupressoras), "C4" (anti-retrovirais) e "C5" (...) e "D1" (precursoras), deste Regulamento Técnico e
de suas atualizações, em 3 (três) vias, e remetido à Autoridade Sanitária pelo farmacêutico/químico
responsável trimestralmente até o dia 15 (quinze) dos meses de abril, julho, outubro e janeiro.”
As substâncias constantes das listas: ("A1" e "A2"); ("A3", "B1" e "B2"); ("C2"); ("C5”), são respectivamente?
A) Anabolizantes, Retinóicas, Psicotrópicas; Entorpecentes.
B) Entorpecentes; Psicotrópicas; Retinóicas; Anabolizantes.
C) Psicotrópicas; Entorpecentes; Anabolizantes; Retinóicas.
D) Retinóicas; Anabolizantes; Entorpecentes; Psicotrópicas.
____________________________________________________________________________________________________

Questão 02) Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) busca pôr em prática os
princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. A
PNH estimula a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários para construir processos coletivos
de enfrentamento de relações de poder, trabalho e afeto que muitas vezes produzem atitudes e práticas
desumanizadoras que inibem a autonomia e a corresponsabilidade dos profissionais de saúde em seu
trabalho e dos usuários no cuidado de si.
Abaixo segue a descrição de um dos conceitos que norteiam o trabalho da PNH:
(...) é uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do
adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo
saúde/doença. Permite o enfrentamento da fragmentação do conhecimento e das ações de saúde e seus
respectivos danos e ineficácia.
Qual entre os conceitos que norteiam o trabalho da PNH, se encaixa na descrição apresentada?
A) Ambiência.
B) Acolhimento.
C) Gestão Participativa e Cogestão.
D) Clínica Ampliada e Compartilhada.
___________________________________________________________________________________________
Questão 03) No Edital do referido teste seletivo, foram publicadas as atribuições relativas ao cargo de
Farmacêutico para atuar no município de Arroio Trinta.
Analise as atribuições dispostas nas alternativas, indicando a única que não está plenamente condizente
com o cargo de farmacêutico.
A) Prestar orientação às unidades de saúde sobre a Relação Municipal de Medicamentos,
identificando as propriedades farmacológicas dos medicamentos disponíveis, armazenamento ideal
e dispensação adequada.
B) Realizar visitas técnicas, de inspeção e fiscalização, em farmácias, drogarias, indústrias químicofarmacêuticas, quanto ao aspecto sanitário, fazendo visitas periódicas para orientar seus
responsáveis no cumprimento da legislação vigente.
C) Prestar orientações à Comissão de Licitação para que os medicamentos adquiridos pela Prefeitura
sejam entregues dentro das especificações solicitadas e sejam produtos de boa qualidade.
D) Controlar a entrega do talonário de “receitas controladas” para medicamentos psicoativos
entregues aos médicos, de acordo com as normas de vigilância sanitária.

Questão 04) Uma das atribuições do cargo de farmacêutico é:

“Prestar orientação às unidades de saúde sobre a Relação Municipal de Medicamentos, identificando as
propriedades farmacológicas dos medicamentos disponíveis, armazenamento ideal e dispensação (grifo
nosso) adequada.”
De acordo com o Ministério da Saúde (publicado na Política Nacional de Medicamentos/2001), o termo
DISPENSAÇÃO significa?
A) Ato profissional farmacêutico de proporcionar um ou mais medicamentos a um paciente,
geralmente como resposta à apresentação de uma receita elaborada por um profissional
autorizado.
B) Ato do farmacêutico de orientação e fornecimento ao usuário de medicamentos, insumos farmacêuticos e
correlatos, a título remunerado ou não.
C) Ato do profissional farmacêutico em dispensar os medicamentos, sob sua controladoria, que estejam muito
próximos da data de validade ou estejam vencidos.

D) Ato de dispensar adequadamente um medicamento vencido, violado, com eficiência duvidosa e/ou
retirado da listagem de medicamentos autorizados pela ANSIVA, para que seja encaminhado para
incineração.
_______________________________________________________________________________________________
Questão 05) Leia o texto sobre a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 2014, 9ª Edição/2015:

A RENAME desempenha ainda o importante papel de orientar a política pública de desenvolvimento
científico e tecnológico, a fim de dotar o País de capacidade de desenvolver e produzir os medicamentos
para atender às necessidades do SUS. Como parte do processo de qualificação da Assistência Farmacêutica
no SUS, o DAF/SCTIE (Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde),
com estados e municípios, desenvolve outras ações.
No tocante às demais ações do DAF/SCTIE, analise as ações dispostas a seguir:
I. O desenvolvimento e a implantação do Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica
(Hórus), como estratégia de qualificação da gestão e do gerenciamento da Assistência Farmacêutica
no SUS.
II. A formação da base nacional de dados das ações e dos serviços dos Componentes da Assistência
Farmacêutica no SUS, possibilitando o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da
Assistência Farmacêutica nos serviços de saúde.
III. A criação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no SUS,
contemplando as áreas de homeopatia, plantas medicinais e fitoterapia, medicina tradicional
chinesa/acupuntura, medicina antroposófica e termalismo social – crenoterapia, promovendo a
institucionalização destas práticas no Sistema Único de Saúde (SUS).
IV. O fortalecimento do Programa Farmácia Popular do Brasil, a partir da ampliação do elenco de
medicamentos com o estabelecimento da gratuidade para atender grupos específicos
de usuários portadores de doenças crônicas, a exemplo da hipertensão, da diabetes e da asma.
V. A consolidação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica como uma estratégia
para o acesso integral ao tratamento medicamentoso no SUS, por meio da inclusão de novos
medicamentos e novas doenças.
VI. O esforço permanente pela ampliação do orçamento da Assistência Farmacêutica, aliado a
estratégias para a otimização dos recursos orçamentários disponíveis e ao fortalecimento do
complexo industrial da saúde.
A única ação que não condiz com as outras ações do DAF/SCTIE é?
A) II

B) III

C) V

D) VI

Questão 06) No ano de 1998, foi publicada a Política Nacional de Medicamentos (PNM), por meio da

Portaria GM/MS n. 3916, tendo como finalidades principais (BRASIL, 2002a):
• Garantir a necessária segurança, a eficácia e a qualidade dos medicamentos.
• A promoção do uso racional dos medicamentos.
• O acesso da população àqueles medicamentos considerados essenciais.
(Fonte: Assistência Farmacêutica no SUS, Coleção Progestores, 2007)

Segundo a OMS 2002, medicamentos essenciais são aqueles
A)
B)
C)
D)

que devem ser entregues gratuitamente à população.
que irão atender as necessidades prioritárias de saúde de uma população.
de baixo custo e acessíveis à maioria da população.
essenciais e devem ser dados gratuitamente à toda população.

_______________________________________________________________________________________________
Questão 07) De acordo com a PNAF (Política Nacional de Assistência Farmacêutica), a Assistência

Farmacêutica deve ser entendida como política pública norteadora para a formulação de políticas
setoriais, tendo como alguns dos seus eixos estratégicos, a manutenção, a qualificação dos serviços de
assistência farmacêutica na rede pública de saúde e a qualificação de recursos humanos, bem como a (...)
(BRASIL, 2004c).
O eixo estratégico que melhor completa a citação acima em relação à política pública norteadora para a

formulação de políticas setoriais é a
A) universalização do atendimento e no fornecimento de medicamentos.
B) distribuição de medicamentos com equidade.
C) distribuição gratuita de medicamentos.
D) descentralização das ações.
_______________________________________________________________________________________________

Questão 08) Leia a afirmação:
O financiamento da Assistência Farmacêutica é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS e
pactuado na Comissão Intergestores Tripartite (CIT). Conforme estabelecido na Portaria GM/MS n.
204/2007, os recursos federais são repassados na forma de blocos de financiamento, entre os quais o
Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica, que é constituído por três componentes (BRASIL,
2007):
• Componente Básico da Assistência Farmacêutica;
• Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica;
• Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional.
Entende-se por componente de medicamentos de dispensação excepcional?
A) Aquisição e distribuição do grupo de medicamentos da tabela de procedimentos ambulatoriais.
B) O custeio de ações de assistência farmacêutica nos seguintes programas de saúde estratégicos:
controle de endemias, tais como a tuberculose, hanseníase, malária, leishmaniose, doença de
Chagas e outras doenças endêmicas de abrangência nacional ou regional; anti-retrovirais dos
Programas de DST/Aids, Sangue e Hemoderivados e Imunobiológicos.
C) Aquisição de medicamentos e insumos de Assistência Farmacêutica dos Programas de Hipertensão
e Diabetes, Asma e Rinite, Saúde Mental, Saúde da Mulher, Alimentação e Nutrição e Combate ao
Tabagismo.
D) Aquisição de medicamentos e insumos de Assistência Farmacêutica no âmbito da atenção básica
em saúde e àquelas relacionadas a agravos e programas de saúde específicos, inseridos na rede de
cuidados da atenção básica.

Questão 09) Observe a imagem com a concepção dos princípios que regem o Sistema Único de Saúde no
Brasil.

O contexto da imagem retrata qual princípio do
SUS?
A) Equidade.
B) Integralidade.
C) Universalidade.
D) Respeitabilidade.

_______________________________________________________________________________________________

Questão 10) Observe o medicamento citado abaixo, em conformidade com o RENAME 2014, com sua
denominação genérica/concentração/forma farmacêutica/documentos norteadores:

Medicamento: ETRAVIRINA – 100 mg – comprimido - (Portaria SVS/MS nº 27 –
02/12/2013 e Portaria SVS/MS nº 12 – 28/04/2014)
O medicamento citado é utilizado no tratamento de
A) Hanseníase.
B) Malária.
C) Cólera, coqueluche e difteria.
D) Infecção pelo HIV.
_______________________________________________________________________________________
Questão 11) A crase é a fusão do “a” preposição com o “a” artigo. Portanto, só há ocorrência de crase quando
o verbo ou o nome pedir preposição e o substantivo for feminino. O acento que indica que houve fusão entre
o artigo e a preposição é o acento grave (`).
Analise a ocorrência da crase nas frases que seguem:
1.
2.
3.
4.
5.

Quando chegar ao posto Petrobras, vire à direita.
Fique tranquilo, a prova irá até às 11h30min.
As amigas foram à confraternização de final de ano na praia.
Às três horas começaremos o trabalho programado.
O gabarito não pode ser preenchido à lápis.

O uso da crase está correta nas frases
A)
B)
C)
D)

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

Questão 12) Leia o texto de Manoel de Barros.
“Por ser ainda criança, também seu olhar é jovem. E por ser criança, ela
tem a fantasia como instrumento para explicar o mundo. E com desmedo
da liberdade, guiada pela espontaneidade, ela invade tudo que seu olhar
alcança sem duvidar de seu entendimento.”
O trecho “guiada pela espontaneidade, ela invade tudo que seu olhar alcança sem duvidar de seu
entendimento”, dá a entender que a criança
A)
B)
C)
D)

tem medo de se aventurar.
entende tudo o que vê.
busca experimentar mesmo sem entender.
duvida de como as coisas são por isso quer experimentar.

_______________________________________________________________________________________________

Questão 13) A alternativa que apresenta concordância verbal adequada é
A)
B)
C)
D)

Ninguém falou que haveriam dificuldades. Certamente para que não desistíssemos tão cedo.
Precisa-se de auxiliares administrativos com experiência e formação superior em administração.
É difícil acreditar, mas já fazem mais de trinta anos que os celulares estão nas mãos dos brasileiros.
O experimento revela os altos custos de se postergarem diariamente o enfrentamento dos
problemas que vêm ocorrendo.

_______________________________________________________________________________________________

Questão 14) A frase que segue é um claro exemplo de vícios de linguagem.

“A árvore, oca por dentro, era muito elevada, tinha vinte metros
de altura total, do chão ao topo: estava, por esta razão, prestes a cair,
daí a instantes, para baixo.”
Qual vício/figura de linguagem está presente na frase?
A) Pleonasmo.
B) Silogismo.
C) Redundância.
D) Tautologia.
_______________________________________________________________________________________
Questão 15) Observe a frase:
“A auto medicação não é nada aconselhável, pois as consequências podem ser danosas. Ao passo
que as pessoas que utilizam medicamentos de forma consciente, com receita médica, deverão,
pois, gozar de melhor saúde.”
A conjugação pois, assinalada duas vezes no texto, possui respectivamente conotação de
A) conclusão e conclusão.
B) conclusão e explicação.
C) explicação e conclusão.
D) explicação e explicação.

Questão 16) Observe a composição do medicamento:
De acordo com a composição do
medicamento, o que é correto afirmar?
A) A cafeína corresponde à 20% da
composição do medicamento.
B) O ácido acetilsalicílico corresponde à
50% da composição do medicamento.
C) Nos 24 comprimidos há um total de
3,6 g de ácido acetilsalicílico.
D) Nos 24 comprimidos há um total de
1200 g de cafeína.
_______________________________________________________________________________________________

Questão 17) Observe os dados do Gráfico de colunas, que apresenta os gastos em medicamentos por
família e faixa de renda familiar mensal:

Em relação ao gasto mensal com medicamentos apresentado no Gráfico acima, em relação aos gastos
totais com saúde, o que é correto afirmar?
A) Quanto maior a renda familiar, maior é o gasto % dos recursos em saúde com medicamentos.
B) A diferença entre as famílias com maior e menor gasto de recursos na saúde com medicamentos é
de aproximadamente 45%.
C) O gasto total com saúde das famílias que apresentam renda de até R$ 830 é bem maior do que das
famílias com renda de mais de R$ 10375.
D) A maioria das faixas de renda familiar apresentadas gastam mais de 50% dos seus recursos em
saúde, com medicamentos.
_____________________________________________________________________________________________

Questão 18) Um paciente entregou um receita que requeria 3 caixas com 24 comprimidos de um
determinado medicamento, com 100 mg do princípio ativo. Sabendo que farmacêutico dispunha no
estoque da farmácia básica, o medicamento em caixas com 12 comprimidos e composição de 50 mg do
referido princípio ativo. Pede-se.
Quantas caixas do medicamento em estoque deverá ser fornecido para atender a receita apresentada?
A) 12 caixas.

B) 10 caixas.

C) 08 caixas.

D) 06 caixas.

Questão 19) Ao efetuar um relatório dos atendimentos do semestre na UBS, o farmacêutico constatou que
apenas 20% eram de pessoas do sexo masculino e que 75% do total dos atendimentos eram de pessoas com
mais de 30 anos.
Com base nessas informações, analise de que formas esses indicadores poderiam ser reescritos
corretamente, no texto do relatório apresentado:
I.
II.
III.
IV.
V.

De cada 100 atendimentos realizados, 80 foram de pessoas do sexo masculino.
Quatro quintos (4/5) dos atendimentos foram de pessoas do sexo feminino.
Pessoas de até 30 anos correspondem a apenas um quarto (1/4) do total dos atendimentos.
Dos 400 atendimentos realizados no período, 320 foram de pessoas do sexo feminino e
aproximadamente 300 pessoas tinham idade de até 30 anos.
Dos 400 atendimentos, 300 foram pra pessoas com mais de 30 anos, correspondendo a três
quartos (3/4) do total.

Estão corretas apenas as proposições:
A) I, II e III.
B) II, III e IV.
C) I, IV e V.
D) II, III e V
_______________________________________________________________________________________________

Questão 20) A farmácia da UBS recebeu 720 caixas de um medicamento, o qual deveria ser armazenado na
prateleira posicionando-as da seguinte forma: 8 caixas (deitadas) de profundidade por 6 de altura.
Sabendo que cada caixa ocuparia longitudinalmente 10 cm de prateleira. Pede-se:
Quantos centímetros de comprimento longitudinal da prateleira serão necessários para acondicionar as
720 caixas do medicamento, nas condições estabelecidas?
A) 60 cm.
B) 80 cm.
C) 140 cm.
D) 150 cm.

