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CONHECIMENTOS GERAIS (QUESTÕES DE 01 A 10) 

Questão 01 (Peso 1) 

Dr. Paulo me disse que ____________ que eu faça a dieta, será possível, em breve, reduzir a 
medicação. Já não aguento ____________ remédio, __________ eu não gosto de legumes e frutas. 
Além do que, a proximidade do __________ me preocupa bastante. 

Considerando a norma culta e a grafia correta das palavras, a alternativa que preenche, correta e 
sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) contanto / com tanto / contudo / fim de semana 
B) com tanto / contanto / contudo / fim-de-semana 
C) com tanto / contanto / contudo / fim de semana 
D) com tanto / contanto / com tudo / fim-de-semana 
E) contanto / com tanto / com tudo / fim-de-semana 

Questão 02 (Peso 1) 

D. Maria chegou à Policlínica, queixando-se de uma dor na boca do estômago. 

O termo destacado no trecho acima é uma figura de linguagem denominada 

A) anáfora 
B) catacrese 
C) metonímia 
D) pleonasmo 
E) eufemismo 

Questão 03 (Peso 1) 

Ele não tem discrição. Após a ocorrência, ele fez a descrição da cena do crime nos mínimos detalhes 
nas redes sociais. 

As palavras destacadas no trecho acima são 

A) sinônimas 
B) antônimas 
C) parônimas 
D) homônimas 
E) polissêmicas 

Questão 04 (Peso 2) 

Considerando o correto emprego do “porquê”, de acordo com a norma culta, numere a segunda coluna 
de acordo com a primeira. 

(1) Porque (   ) Você não veio à consulta __________? 
(2) Porquê (   ) ________ você não veio para a consulta? 
(3) Por que (   ) Não fomos _______ estávamos cansados. 
(4) Por quê (   ) Quero saber _________ ela ficou internada. 

  (   ) Eis o __________ do acidente: um buraco na pista. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 1 2 3 4 
B) 2 3 4 2 1 
C) 2 4 4 3 1 
D) 3 1 3 4 2 
E) 4 3 1 3 2 

Questão 05 (Peso 2) 

De acordo com a norma culta, a alternativa que contém a correta colocação pronominal é 

A) Como é que você se sente? 
B) Diria-se que a cirurgia foi bem sucedida. 
C) Não arrisco-me novamente nessa estrada. 
D) Alguém avisou-me que teria atendimento na Policlínica. 
E) Amanhã você pergunta-me sobre os detalhes do procedimento. 
 

  



Processo Seletivo - Consórcio Público Interfederativo de Saúde - Edital nº 01/2019 
Farmacêutico - Código 002 

 

Realização: Consórcio Público Interfederativo de Saúde e Fundação CEFETBAHIA. 2

Questão 06 (Peso 2) 

Sobre o correto emprego da vírgula, analise os trechos a seguir e identifique com V os verdadeiros e 
com F os falsos. 

(   ) Maria, onde você comprou esse remédio? 
(   ) À noite, às vezes, Maria sente muita dor. 
(   ) Eu comprei, o remédio na farmácia da esquina. 
(   ) Maria, comprou o remédio na farmácia da esquina. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F V F V 
B) F F V V 
C) V F F V 
D) V V F F 
E) V F F F 

Questão 07 (Peso 2) 

A alternativa que contém o correto emprego do acento grave é 

A) Só haverá consulta após às nove horas. 
B) Referiu-se àquilo que estava sobre a mesa. 
C) Todas às vezes que como fritura passo mal. 
D) Os atendimentos serão de segunda à quinta. 
E) O dia à dia é um grande desafio para quem faz dieta. 

Questão 08 (Peso 3) 

Considerando que o pronome relativo “que” pode exercer diferentes funções sintáticas na oração, 
numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Tomei o remédio que Dr. João receitou. (   ) Sujeito 
(2) O remédio que está em cima da mesa é meu. (   ) Objeto direto 
(3) A Policlínica em que fiz o procedimento é esta. (   ) Objeto indireto 
(4) Dr. João é um dos médicos de que mais gosto. (   ) Adjunto adverbial 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 4 3 2 1 
B) 3 2 1 4 
C) 3 1 4 2 
D) 2 1 4 3 
E) 1 3 2 4 

Questão 09 (Peso 3) 

A forma como a Enfermeira Jandira tratava as pessoas ____________ conflito. ______________ o dia 
que a conheci. Até hoje não _____________ a cena. 

De acordo com a norma culta, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do 
trecho acima é 

A) implicava / Me lembro / esqueço 
B) implicava / Me lembro / me esqueço 
C) implicava / Lembro-me / esqueço 
D) implicava em / Me lembro / me esqueço 
E) implicava em / Lembro-me / me esqueço 

Questão 10 (Peso 3) 

Considerando as vozes verbais ativa, passiva e reflexiva, numere a segunda coluna de acordo com a 
primeira. 

(1) Voz ativa (   ) Elas se abraçaram. 
(2) Voz passiva (   ) Ela sentou-se, e chorou muito. 
(3) Voz reflexiva (   ) Eu tomei o remédio na hora certa. 

  (   ) O remédio foi tomado na hora certa por mim. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 1 2 3 
B) 2 3 1 2 
C) 2 2 3 1 
D) 2 3 1 2 
E) 3 3 1 2 
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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE: POLÍTICAS DE SAÚDE (QUESTÕES DE 11 A 25) 

Questão 11 (Peso 1) 

A Constituição Federal (CF) de 1988 contemplou àquela época, aspectos importantes para o sistema 
de saúde brasileiro. Dessa forma, foi dado, pela chamada “Constituição Cidadã”, o primeiro passo rumo 
à criação do que viria a ser o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Em relação aos aspectos do sistema de saúde contemplados pela CF de 1988, é correto afirmar que 

A) a regionalização e a hierarquização da rede de ações e serviços públicos de saúde foram aspectos 
contemplados pela “Constituição Cidadã”. 

B) estava previsto o comando centralizado das ações por parte da União, considerando a necessidade 
prioritária de uniformizar o sistema de saúde. 

C) embora tenha elevado a saúde ao nível de direito social, a CF de 1988 falhou ao desconsiderar o 
acesso universal dos cidadãos às ações e serviços de saúde. 

D) o cuidado integral à saúde deveria ser garantido por meio da priorização das atividades 
assistenciais, em detrimento das ações preventivas em saúde. 

E) a participação da comunidade foi excluída das diretrizes previstas para o sistema de saúde, 
considerando ser um aspecto irrelevante quando da criação do SUS. 

Questão 12 (Peso 1) 

A saúde se constitui em direito fundamental do ser humano e o Estado deve viabilizar as condições 
para que todos os cidadãos possam exercê-lo. A promulgação da Lei nº 8.080/1990 buscou regular, 
em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, definindo, dentre outros aspectos, os 
princípios e diretrizes a serem observados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 
1990). 

Em relação aos princípios do SUS, de acordo com a Lei nº 8.080/1990, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A universalidade de acesso aos serviços de saúde se constitui em um princípio que deve ser 
garantido em todos os níveis de assistência. 

(   ) A organização dos serviços públicos deve garantir a duplicidade de meios para fins idênticos, em 
todos os níveis de complexidade do sistema. 

(   ) A descentralização político-administrativa dos serviços de saúde deve ocorrer com ênfase para 
os estados, tendo em vista a baixa governabilidade dos municípios. 

(   ) O uso da epidemiologia está previsto dentre os princípios do SUS, contribuindo para o 
estabelecimento de prioridades e para uma melhor alocação de recursos. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V 
B) V V F F 
C) V F V F 
D) F F V V 
E) F V V F 

Questão 13 (Peso 1) 

Os diversos sistemas de informação em saúde criados pelo Departamento de Informática do SUS 
(DATASUS) são essenciais para todos os agentes envolvidos nas práticas de produção de saúde, e 
contribuem de forma decisiva para uma melhor oferta de cuidado à população, considerando as suas 
especificidades e demandas (BRASIL, 2018). 
Em relação ao Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIASUS), analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 
(   ) O SIASUS produz informações gerenciais que podem ser utilizadas pelos gestores municipais e 

estaduais de saúde. 
(   ) A fim de realizar os pagamentos pelos serviços das unidades prestadoras, o SIASUS gera 

informações a cada trimestre. 
(   ) O SIASUS tem a capacidade de calcular o valor da produção aprovada para cada unidade 

prestadora de serviço, no âmbito do SUS. 
(   ) A funcionalidade do SIASUS permite a coleta e o processamento, embora não seja capaz de 

validar os dados apresentados pelas unidades prestadoras de serviço. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V 
B) V F V F 
C) V V F F 
D) F V V F 
E) F F V V 
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Questão 14 (Peso 1) 

Para o Ministério da Saúde, a humanização precisa ser encarada como uma política pública que deve 
estar presente em todos os espaços de produção de saúde. Dessa forma, ao implementar tal política, 
devemos considerar a existência de pressupostos norteadores e envolver as diferentes ações e 
instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2010). 

Em relação à Política Nacional de Humanização (PNH) do SUS, analise as assertivas e identifique com 
V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A PNH preconiza a autonomia e o protagonismo dos sujeitos e coletivos envolvidos nas práticas 
de produção de saúde. 

(   ) A PNH estimula a transversalidade e a grupalidade, enquanto estratégias para fortalecer o 
trabalho da equipe multiprofissional. 

(   ) A PNH contribui para o enfraquecimento do controle social ao tentar estimular a participação 
popular junto às instâncias gestoras do SUS. 

(   ) A PNH estimula a organização de espaços de trabalho saudáveis e acolhedores, compreendendo 
a importância secundária da ambiência na produção de saúde e de sujeitos. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F V V F 
B) F F V V 
C) V F V F 
D) V V F F 
E) V F F V 

Questão 15 (Peso 1) 

Uma política pública costuma trazer em seu conteúdo as diretrizes que devem nortear e balizar as 
práticas em torno do objeto tratado. No caso da Política Nacional de Humanização do SUS (PNH), tais 
orientações expressam o método da “tríplice inclusão”, ao buscar o envolvimento dos diferentes 
agentes implicados nos processos de produção de saúde (BRASIL, 2012). 

A alternativa que contém as diretrizes da PNH é 

A) cogestão e visita aberta. 
B) projeto terapêutico singular e acolhimento. 
C) defesa dos direitos dos usuários e clínica ampliada. 
D) clínica ampliada e acolhimento com classificação de risco. 
E) valorização do trabalho e do trabalhador e colegiado gestor. 

Questão 16 (Peso 2) 

As diretrizes que devem nortear a participação da iniciativa privada no setor saúde estão previstas pela 
Constituição Federal (CF), considerando a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Em relação à participação da iniciativa privada na assistência à saúde de acordo com a CF de 1988, 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Desde que seja devidamente justificado, é permitido destinar recursos públicos para auxiliar 
instituições privadas com fins lucrativos. 

(   ) As instituições privadas podem participar de forma complementar do sistema único de saúde, 
segundo as diretrizes previstas para o SUS. 

(   ) A participação de instituições privadas no âmbito do sistema único de saúde deve ocorrer 
mediante contrato de direito público ou convênio. 

(   ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, embora esta seja regulada por legislação própria 
e, portanto, não é submetida às diretrizes previstas ao sistema público de saúde. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V 
B) V V F F 
C) F V F V 
D) F F V V 
E) F V V F 
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Questão 17 (Peso 2) 

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contempla dentre os diversos aspectos abordados em seu 
conteúdo aqueles que se relacionam à organização e à gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) 
(BRASIL, 1990). 

Sobre a organização e a gestão do SUS no contexto da Lei nº 8.080/1990, é correto afirmar que 

A) para que seja criado um consórcio administrativo intermunicipal, deve ser dispensado o princípio da 
direção única. 

B) apenas aos estados é permitido constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os 
serviços de saúde que lhes são atribuídos. 

C) são dispensáveis as articulações intersetoriais na execução das ações de saúde no âmbito do SUS, 
tendo em vista a especificidade de suas demandas. 

D) no nível municipal, o SUS pode se organizar em distritos, integrando e articulando recursos, técnicas 
e práticas para garantir a cobertura total das ações de saúde. 

E) as ações e serviços de saúde executados no âmbito do SUS devem ser organizados em níveis de 
complexidade decrescente, considerando a hierarquia do sistema. 

Questão 18 (Peso 2) 

A Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, compõe a chamada “Lei Orgânica da Saúde” e 
trata de temas como a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e as 
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde (BRASIL, 1990). 

De acordo com a Lei nº 8.142/1990, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F 
as falsas. 

(   ) Os Conselhos de Saúde se reúnem a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor 
diretrizes para a formulação da política de saúde. 

(   ) A participação da comunidade no âmbito do SUS ocorre, em cada esfera de governo, por meio 
das “Conferências de Saúde” e dos “Conselhos de Saúde”. 

(   ) Os municípios podem realizar consórcios para garantir as ações de saúde e remanejar entre si, 
parcelas de recursos recebidos do Fundo Nacional de Saúde. 

(   ) Setenta por cento dos recursos do Fundo Nacional de Saúde são repassados de forma 
automática para os estados, sendo o restante destinado aos municípios. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V F F V 
C) F F V V 
D) F V F V 
E) F V V F 

Questão 19 (Peso 2) 

A Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, define as normas gerais para que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios possam contratar consórcios públicos, a fim de concretizarem 
objetivos de interesse comum (BRASIL, 2005). 

Sobre a contratação de consórcios públicos na área da saúde, analise as assertivas e identifique com 
V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os objetivos dos consórcios públicos devem ser determinados pela União, mesmo que esta não 
faça parte diretamente do processo. 

(   ) A União pode celebrar convênios com os consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar a 
descentralização e a prestação de políticas públicas. 

(   ) Para que seja firmado um consórcio público é necessária a celebração de um contrato, com a 
prévia subscrição do chamado “protocolo de intenções”. 

(   ) A retirada do ente da federação ou a extinção do consórcio público anula, automaticamente, 
qualquer obrigação que tenha sido constituída previamente. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F F V V 
B) F V V F 
C) F V F V 
D) V V F F 
E) V F F V 
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Questão 20 (Peso 2) 

Os consórcios públicos buscam estabelecer relações de cooperação entre os entes federativos, 
podendo ser celebrados com objetivos diversos e sendo regidos por legislação específica. As normas 
gerais para a contratação de consórcios públicos são tratadas pelo Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro 
de 2007, que regulamenta a Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005 (BRASIL, 2007). 

Em relação aos objetivos dos consórcios públicos, é correto afirmar que 

A) os objetivos dos consórcios públicos são determinados pelos entes que se consorciarem, a despeito 
de limites constitucionais e legais. 

B) os consórcios públicos podem ter um ou mais objetivos, desde que os entes consorciados estejam 
vinculados em relação a todos eles. 

C) a execução de obras e a prestação de serviços são objetivos que justificam a celebração de um 
consórcio público entre entes federativos. 

D) os consórcios públicos devem ter apenas um objetivo, que deve estar claramente definido no 
protocolo de intenções e pactuado pelos entes consorciados. 

E) as ações e serviços de saúde desenvolvidos especificamente por consórcios públicos não 
necessitam observar os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. 

Questão 21 (Peso 3) 

Os Conselhos de Saúde se traduzem em instâncias do Sistema Único de Saúde (SUS) que viabilizam 
a participação da comunidade na formulação de políticas públicas e na gestão da saúde. As diretrizes 
que definem a estrutura e o funcionamento dos Conselhos de Saúde estão entre os objetos tratados 
pela Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde (BRASIL, 2012). 

Sobre a estrutura e o funcionamento dos Conselhos de Saúde, de acordo com a Resolução nº 
453/2012, é correto afirmar que 

A) a composição da chamada “Mesa Diretora” é definida pelo presidente do Conselho de saúde, desde 
que seja respeitado o princípio da paridade. 

B) o Plenário do Conselho de Saúde deve se reunir, no mínimo, a cada três meses e, 
extraordinariamente, quando for necessário. 

C) as reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são fechadas ao público, a fim de garantir o sigilo 
dos temas a serem tratados nesta instância do SUS. 

D) as decisões relacionadas ao orçamento dos Conselhos de saúde devem ser tomadas pelo poder 
executivo correspondente em cada esfera de governo. 

E) os Conselhos de Saúde podem, com a devida justificativa, buscar auditorias externas e 
independentes sobre as contas e atividades do Gestor do SUS. 

Questão 22 (Peso 3) 

O planejamento da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos objetos contemplados 
pelo Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Esta normativa trata dos aspectos 
relacionados à organização do SUS ao regulamentar a Lei nº 8.080/90 (BRASIL, 2011). 

Em relação ao planejamento da saúde no contexto do SUS, analise as assertivas e identifique com V 
as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser feito de maneira regionalizada, a despeito das 
necessidades dos Municípios. 

(   ) O processo de planejamento da saúde deve ocorrer de forma integrada e descendente, do nível 
federal até o local, de acordo com a hierarquização da rede. 

(   ) O Conselho Nacional de Saúde é responsável por estabelecer as diretrizes que devem ser 
observadas na elaboração dos planos de saúde dos entes federativos. 

(   ) O “Mapa da Saúde” é utilizado para identificar as necessidades de saúde e orientar o 
planejamento integrado dos entes federativos durante o processo de planejamento. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V F F V 
C) F F V V 
D) F V F V 
E) F V V F 

 

 



Processo Seletivo - Consórcio Público Interfederativo de Saúde - Edital nº 01/2019 
Farmacêutico - Código 002 

 

Realização: Consórcio Público Interfederativo de Saúde e Fundação CEFETBAHIA. 7

Questão 23 (Peso 3) 

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) diz respeito à seleção e à padronização 
de medicamentos, que são indicados para o atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se de um dos mais importantes temas da assistência à saúde, 
sendo objeto do Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011 (BRASIL, 2011). 

Sobre a RENAME, é correto afirmar que 

A) o Ministério da Saúde pode estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter 
especializado. 

B) as atualizações da RENAME e das diretrizes terapêuticas são publicadas pelo Ministério da Saúde 
a cada cinco anos. 

C) os estados e municípios podem adotar relações específicas e complementares de medicamentos, 
independente da RENAME. 

D) a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é o órgão competente para dispor sobre a 
RENAME em âmbito nacional. 

E) em casos de epidemia, a relação específica complementar estadual de medicamentos pode conter 
produtos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

Questão 24 (Peso 3) 

O controle social e a participação popular são fundamentais para o fortalecimento do Sistema Único de 
Saúde (SUS), sendo garantidos por lei. Os Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde são, 
acima de tudo, espaços onde se exerce o direito à cidadania dentro de um Estado democrático. “Os 
Conselhos são órgãos colegiados, deliberativos e permanentes do Sistema Único de Saúde (SUS) em 
cada esfera de governo” (BRASIL, 2013). 

Em relação aos Conselhos de Saúde, é correto afirmar que 

A) os Conselhos de Saúde funcionam a cada dois meses e suas reuniões devem contar com registro 
em ata. 

B) os Conselhos de Saúde fazem parte da estrutura das Secretarias de Saúde dos Municípios, dos 
Estados e do Governo Federal. 

C) o segmento de representantes do governo deve ser paritário com os demais segmentos na 
composição dos Conselhos de Saúde. 

D) o controle exercido pelos Conselhos de Saúde na execução da política de saúde não inclui os 
aspectos econômicos e financeiros da gestão. 

E) os Conselhos de Saúde atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política 
de saúde, embora não tenham participação no plano de saúde. 

Questão 25 (Peso 3) 

A implementação de políticas voltadas para os chamados determinantes sociais é de suma importância 
no sentido de produzir melhorias efetivas nas condições de vida e, consequentemente, nos níveis de 
saúde das pessoas. São necessárias ações de caráter intersetorial, e o setor saúde possui um papel 
vital nesse cenário (OMS, 2011). 

Em relação à atuação do setor saúde diante dos determinantes sociais, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O setor saúde deve buscar reformular os serviços de saúde e os programas de saúde pública, 
tendo em vista a redução das iniquidades. 

(   ) O setor saúde deve avaliar a efetividade do trabalho intersetorial, formulando políticas de maneira 
integrada e em parceria com outras partes interessadas. 

(   ) É dispensável estabelecer diálogo com outros setores, na medida em que o setor saúde é o maior 
responsável pelas políticas direcionadas aos determinantes sociais. 

(   ) Considerando o conteúdo técnico em torno dos determinantes sociais, torna-se desnecessário ao 
setor saúde o trabalho junto às comunidades na busca por soluções. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F F V V 
B) F V V F 
C) V F V F 
D) V V F F 
E) V F F V 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (QUESTÕES DE 26 A 40) 

Questão 26 (Peso 1) 

Sobre as diferentes formas farmacêuticas, é correto afirmar que 

A) colutório é a forma farmacêutica líquida destinada ao enxágue das cavidades nasal e auricular para 
agir sobre as mucosas destas cavidades e obtenção de efeito local ou sistêmico. 

B) solução é a forma farmacêutica líquida, límpida e homogênea, que contém um ou mais princípios 
ativos dissolvidos em um solvente adequado ou em uma mistura de solventes miscíveis. 

C) suspensão é a forma farmacêutica, de consistência semi-sólida a sólida, contendo pelo menos 25% 
(p/p) de sólidos insolúveis dispersos em um veículo semi-sólido, destinado tanto ao uso interno (oral) 
como externo (tópico). 

D) cápsula é a forma farmacêutica sólida em que o princípio ativo e os excipientes estão contidos em 
um invólucro insolúvel, duro ou mole, formado exclusivamente de gelatina, de formatos e tamanhos 
variados, usualmente, contendo uma dose única do princípio ativo. 

E) elixir é a forma farmacêutica aquosa caracterizada pela alta viscosidade, que apresenta não menos 
que 45% (p/p) de sacarose ou outros açúcares na sua composição, que se apresenta como solução, 
mas que também pode ser empregado como veículo de suspensões. 

Questão 27 (Peso 1) 

Sobre o mecanismo de ação e aplicações clínicas dos agentes antidepressivos, é correto afirmar que 

A) Venlafaxina promove inibição do receptor 5-HT2A e tem indicação clínica na depressão maior, para 
sedação e, também, como hipnótico. 

B) Imipramina é um inibidor da monoaminoxidase (MAO) que promove o bloqueio não seletivo tanto 
da MAO-A quanto da MAO-B, usada em casos de depressão maior que não responde a outros 
fármacos. 

C) Duloxetina é um inibidor seletivo da receptação de serotonina, com pouco efeito sobre o 
transportador de noradrenalina, com indicação para uso na depressão maior, transtornos de 
ansiedade e de pânico. 

D) Trazodona promove o bloqueio misto e variável dos transportadores de noradrenalina e de 
serotonina, sendo usada em transtorno obsessivo-compulsivo e em depressão maior que não 
responde a outros fármacos. 

E) Bupropiona é um antidepressivo unicíclico que aumenta a atividade da noradrenalina e da 
dopamina, que praticamente não tem nenhum efeito sobre o sistema serotoninérgico e que, além 
do uso como antidepressivo, também é indicado no tratamento do tabagismo. 

Questão 28 (Peso 1) 

Sobre os fármacos usados na asma, é correto afirmar que 

A) Salmeterol é um agonista 2-seletivo, de início lento e ação principalmente preventiva, usado na 
profilaxia da asma por via inalatória. 

B) Fluticasona age alterando a expressão gênica e promovendo a redução dos mediadores da 
inflamação, disponível para uso oral na forma de comprimidos. 

C) Teofilina atua como antagonista do receptor de adenosina, prevenindo broncoespasmo agudo, 
sendo útil apenas no tratamento da asma, usada por via inalatória. 

D) Omalizumabe age pelo bloqueio dos receptores dos leucotrienos, bloqueando a resposta das vias 
respiratórias aos exercícios e à provocação de antígenos, sendo indicado para profilaxia da asma. 

E) Cromoglicato dissódico age inibindo a fosfodiesterase, produzindo broncodilatação, sendo útil no 
tratamento da asma e doença pulmonar obstrutiva crônica, usado por via inalatória como aerossol. 

Questão 29 (Peso 1) 

Sobre as interações medicamentosas dos fármacos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), é correto 
afirmar que 

A) a indometacina aumenta o efeito anti-hipertensivo de -bloqueadores. 
B) seu uso concomitante com a furosemida pode levar ao aumento das ações diurética, natriurética e 

anti-hipertensiva deste agente diurético. 
C) todos os AINEs promovem o aumento da excreção renal de lítio, promovendo tanto a diminuição do 

seu efeito como de sua toxicidade no sistema nervoso central. 
D) a toxicidade do metotrexato pode ser aumentada, especialmente com as doses usadas para o 

tratamento de câncer, quando administrado concomitantemente com os AINEs. 
E) os AINEs não apresentam interações medicamentosas clinicamente comprovadas com inibidores 

seletivos da receptação de serotonina (ISRSs), sendo segura a associação entre fármacos destas 
duas classes. 
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Questão 30 (Peso 1) 

_________________ é uma droga anti-hipertensiva que reduz a pressão arterial, principalmente pela 
redução da resistência vascular periférica, com diminuição variável da frequência cardíaca e do débito 
cardíaco, que foi amplamente usada no passado e, atualmente, é prescrita sobretudo para hipertensão 
durante a gravidez, pois não apresenta efeitos adversos maiores no feto. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) Captopril 
B) Metildopa 
C) Hidralazina 
D) Espironolactona 
E) Hidroclorotiazida 

Questão 31 (Peso 2) 

A Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, trata do comércio farmacêutico, da farmácia homeopática 
e do licenciamento de empresas e estabelecimentos destinados ao comércio de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, dentre outros. Considerando a Lei nº 5.991/1973, 
é correto afirmar que 

A) o estabelecimento de dispensação que deixar de funcionar por mais de 90 (noventa) dias terá sua 
licença cancelada. 

B) poderá ser autorizado, nas localidades desprovidas de farmácia homeopática, o funcionamento de 
posto de medicamentos homeopáticos ou a dispensação dos produtos em farmácia alopática. 

C) a transferência da propriedade e a alteração da razão social ou do nome do estabelecimento 
acarretarão a interrupção do prazo de validade da licença, sendo obrigatória a comunicação das 
alterações referidas e a apresentação dos atos que as comprovem. 

D) é proibido às farmácias homeopáticas manter seções de vendas de correlatos e de medicamentos 
não homeopáticos, mesmo quando apresentados em suas embalagens originais, só podendo 
dispensar fórmulas oficinais e magistrais manipuladas no próprio estabelecimento. 

E) a dispensação de medicamentos é privativa de farmácias, drogarias, postos de medicamentos e 
unidades volantes, dispensários de medicamentos, sendo vedado a estabelecimentos hoteleiros e 
similares, em qualquer hipótese, dispor de medicamentos anódinos, mesmo que não dependam de 
receita médica e que sejam destinados a atendimento exclusivo a seus hóspedes. 

Questão 32 (Peso 2) 

A promoção do uso racional de medicamentos é uma das prioridades que configuram as bases para o 
alcance do propósito da Política Nacional de Medicamentos (PNM), bem como para a implementação 
das diferentes ações indispensáveis ao seu efetivo cumprimento. 

Sobre as medidas indicadas pela PNM para a promoção do uso racional de medicamentos, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Deverão ser desenvolvidos estudos, análises e avaliações decorrentes das ações de 
farmacovigilância, de modo a reorientar procedimentos relativos apenas a prescrição e 
dispensação de medicamentos, para assegurar o uso racional dos mesmos. 

(   ) Cabe aos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS), em conjunto com entidades da sociedade 
civil organizada, a realização de campanhas de caráter educativo, buscando a participação das 
entidades representativas dos profissionais de saúde, com vistas a estimular o uso racional de 
medicamentos. 

(   ) A promoção do uso de medicamentos genéricos deverá ser efetivada, respaldada, dentre outros 
pontos, no estabelecimento tanto de procedimentos para o registro de medicamentos genéricos 
como de regulamentação referente à comercialização, prescrição e dispensação destes 
medicamentos em todo o Território Nacional. 

(   ) Deverá ser elaborado e amplamente divulgado o Formulário Terapêutico Nacional, como forma 
de orientar os profissionais de saúde quanto a prescrição e dispensação dos medicamentos, e 
para a racionalização do uso destes produtos. O Formulário deverá conter todas as informações 
relativas à ação dos medicamentos no organismo, podendo conter ou não informações relativas 
à sua absorção. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V 
B) V V F V 
C) F V V F 
D) F V V V 
E) F F V F 
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Questão 33 (Peso 2) 
A Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, consolida as 
normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), dentre as quais se 
encontra a Política Nacional de Medicamentos (PNM), que tem como principais objetivos garantir a 
necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso 
da população àqueles considerados essenciais. 
Sobre as diretrizes da PNM, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 
(   ) A PNM determina que as ações de vigilância sanitária sejam descentralizadas e transferidas à 

responsabilidade executiva direta de estados e municípios, incluindo a autorização do 
funcionamento de empresas. 

(   ) Especial ênfase deverá ser dada à educação dos usuários ou consumidores sobre os riscos da 
automedicação, da interrupção e da troca do medicamento prescrito, bem como quanto à 
necessidade da receita médica para a dispensação de medicamentos tarjados. 

(   ) O Ministério da Saúde, de forma articulada com os demais ministérios e esferas do Governo, 
deverá estimular a fabricação de medicamentos genéricos pelo parque produtor nacional, 
incluindo, também, a produção das matérias primas e dos insumos necessários para esses 
medicamentos. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F 
B) V V F 
C) F V F 
D) F F V 
E) F V V 
Questão 34 (Peso 2) 

A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 16, de 2 de março de 2007, aprova o Regulamento 
Técnico para Medicamentos Genéricos e tem a finalidade de estabelecer preceitos e procedimentos 
técnicos para registro de medicamento genérico no Brasil. Dentre as normas desta RDC, é apresentada 
uma lista de medicamentos que não serão aceitos como medicamentos genéricos. 

Sobre os medicamentos que não serão admitidos, para fins de registro, como medicamentos genéricos 
de acordo com a Resolução nº 16/2007, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com 
F as falsas. 

(   ) Fitoterápicos e produtos biológicos. 
(   ) Produtos obtidos por biotecnologia, incluindo-se os antibióticos e os fungicidas. 
(   ) Medicamentos isentos de prescrição médica, constantes da Lista de Grupos e Indicações 

Terapêuticas Específicas (GITE), incluindo anti-hemorroidários e descongestionantes nasais, 
ambos de uso tópico. 

(   ) Soluções parenterais de pequeno volume (SPPV) e soluções parenterais de grande volume 
(SPGV) unitárias, isentas de fármacos, tais como água para injeção, soluções de glicose, cloreto 
de sódio, demais compostos eletrolíticos ou açúcares. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V 
B) V F V V 
C) V V F F 
D) F V V F 
E) F V F V 
Questão 35 (Peso 2) 

A associação das infecções causadas pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e pelo protozoário 
Leishmania spp. caracteriza a coinfecção Leishmania-HIV. Esta coinfecção é considerada doença 
emergente de alta gravidade em várias regiões do mundo. A droga de primeira escolha no Brasil, 
conforme recomendações do Ministério da Saúde (BRASIL, 2015), para o tratamento específico da 
coinfecção Leishmania-HIV, tanto na forma visceral quanto na tegumentar, é a _____________, sendo 
que, na forma visceral das leishmanioses, recomenda-se o uso prioritário _________________ e, na 
forma tegumentar, o uso ____________________ (tanto para a forma clínica cutânea como para a 
mucosa). 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) pentamidina / do isotionato de pentamidina / da pentamidina lipossomal 
B) anfotericina B / do desoxicolato de anfotericina B / da anfotericina B lipossomal 
C) anfotericina B / da anfotericina B lipossomal / do desoxicolato de anfotericina B 
D) N-metilglucamina / do antimoniato de N-metilglucamina / da N-metilglucamina lipossomal 
E) N-metilglucamina / da N-metilglucamina lipossomal / do antimoniato de N-metilglucamina 
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Questão 36 (Peso 3) 

A Portaria GM/MS nº 1.555, de 30 de julho de 2013, dispõe sobre as normas de financiamento e de 
execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS). 

Sobre as normas estabelecidas na Portaria GM/MS nº 1.555/2013, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O financiamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica é de responsabilidade 
exclusiva da União, dos Estados e do Distrito Federal. 

(   ) A execução das ações e serviços de saúde no âmbito do Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica é descentralizada, sendo de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios. 

(   ) Os recursos financeiros oriundos do orçamento do Ministério da Saúde para financiar a aquisição 
de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica serão transferidos a cada 
um dos entes federativos beneficiários em parcela única correspondente ao valor total anual a 
eles devido. 

(   ) Cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a responsabilidade pela seleção, 
programação, aquisição, armazenamento, controle de estoque e prazos de validade, distribuição 
e dispensação dos medicamentos e insumos do Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica, constantes dos Anexos I (Relação Nacional de Medicamentos do Componente 
Básico da Assistência Farmacêutica) e IV (Relação Nacional de Insumos) da Relação Nacional 
de Medicamentos Essenciais (RENAME) vigente. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F 
B) V F F V 
C) F V F F 
D) F V F V 
E) F V V F 

Questão 37 (Peso 3) 

Os fármacos são considerados xenobióticos (substâncias estranhas ao organismo) e muitos deles são 
amplamente metabolizados ou biotransformados pelos seres humanos. De uma forma geral, a maioria 
dos fármacos são substâncias lipofílicas e essa característica pode dificultar sua excreção renal e, 
consequentemente, favorecer o seu acúmulo no organismo e causar toxicidade. As reações de 
biotransformação dos fármacos, frequentemente, aumentam a hidrofilicidade desses xenobióticos para 
torná-los mais passíveis de excreção renal, podendo ser reações do tipo oxidação, redução, hidrólise 
ou conjugação. 

Sobre as reações do tipo conjugação de biotransformação dos fármacos e enzimas envolvidas, analise 
as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Todas as reações de conjugação ocorrem no citosol da célula. 
(   ) As reações de conjugação com a glutationa são catalisadas pela glutationa-S-transferase e 

podem ocorrer com o ácido etacrínico. 
(   ) As reações de conjugação com sulfato ocorrem em substratos contendo hidroxilas aromáticas 

(como metildopa) e alifáticas, sendo catalisadas pelas sulfotransferases. 
(   ) As N-acetiltransferases (NATs) citossólicas são responsáveis pelo metabolismo de substratos 

que contêm uma amina aromática, como a dapsona, através de reações de N-acetilação. 
(   ) Os fármacos necessitam passar, inicialmente, por reações de oxidação, redução ou hidrólise 

para, posteriormente, sofrerem reações de conjugação como a glicuronidação ou sulfatação. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V V F 
B) V F F F V 
C) F V F V F 
D) F V V V F 
E) F F V F V 
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Questão 38 (Peso 3) 

A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 117, de 19 de outubro de 2016, dispõe sobre a 
atualização do Anexo I (Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob 
Controle Especial) da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998. 

Analise as assertivas sobre as substâncias constantes da Lista “C1” (outras substâncias sujeitas a 
controle especial, sujeitas a receita de controle especial em duas vias) e os adendos desta mesma lista, 
anexa da Portaria 344/1998, e atualizada pela RDC nº 17/2016, analise as assertivas e identifique com 
V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A RDC nº 17/2016 inclui nas disposições legais da Portaria nº 344/1998 a substância 
Prometazina. 

(   ) Os medicamentos à base da substância Loperamida ficam sujeitos a venda sob prescrição 
médica sem retenção de receita. 

(   ) Só será permitido o uso de medicamento contendo a substância Misoprostol em estabelecimentos 
hospitalares devidamente cadastrados junto à Autoridade Sanitária para este fim. 

(   ) Ficam proibidas a comercialização e a manipulação de todos os medicamentos que contenham 
Loperamida em associações, nas formas farmacêuticas líquidas ou em xarope para uso 
pediátrico. 

(   ) Os medicamentos à base da substância Tetracaína ficam sujeitos a venda com prescrição médica 
sem retenção de receita quando tratarem-se de preparações farmacêuticas de uso tópico 
odontológico, não associadas a qualquer outro princípio ativo. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F V V V F 
B) F V F V V 
C) F V V F F 
D) V F V V F 
E) V F F F V 

Questão 39 (Peso 3) 

As emulsões são dispersões formadas por, pelo menos, dois líquidos imiscíveis (ou parcialmente 
miscíveis). As emulsões óleo em água (O/A) contêm gotículas de óleo dispersas na água, e as 
emulsões água em óleo (A/O), gotículas de água dispersas no óleo. Estes sistemas são 
termodinamicamente instáveis, com tendência à separação de fases a menos que sejam cineticamente 
estabilizadas pela adição de agentes emulsificantes que apresentem um balanço lipofílico-hidrofílico 
(BLH) adequado à composição da fase oleosa da emulsão. 

Sobre os agentes emulsificantes empregados de forma isolada no preparo de emulsões farmacêuticas, 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Mono-oleato de sorbitano é um emulsificante não-iônico que produz emulsões do tipo A/O. 
(   ) Mono-oleato de polioxietilenosorbitano é um emulsificante não-iônico que produz emulsões do 

tipo O/A. 
(   ) Laurilsulfato de sódio é um emulsificante aniônico da classe dos alquilsulfatos, utilizado no 

preparo de emulsões tópicas do tipo A/O. 
(   ) Cetrimida é um emuslificante catiônico da classe dos quaternários de amônio, que pode ser 

utilizado no preparo de emulsões do tipo O/A. 
(   ) Oleato de cálcio é um sal divalente do ácido oleico (ácido graxo de cadeia longa possuindo 18 

carbonos na sua estrutura) que age como emulsificante e produz emulsões do tipo O/A. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V V 
B) V V F F V 
C) V V F V F 
D) F V V F F 
E) F F V F V 
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Questão 40 (Peso 3) 

O atual Código de Ética Farmacêutica, aprovado nos termos do Anexo I da Resolução nº 596, de 21 
de fevereiro de 2014, do Conselho Federal da Farmácia (CFF), apresenta os deveres do profissional 
farmacêutico, durante o tempo em que permanecer inscrito em um Conselho Regional de Farmácia 
(CRF), independentemente de estar ou não no exercício efetivo da profissão. 

Sobre os deveres do profissional farmacêutico de acordo com a Resolução nº 596/2014, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Guardar sigilo de quaisquer fatos e informações de que tenha conhecimento no exercício da 
profissão. 

(   ) Selecionar e supervisionar, nos limites da lei, os colaboradores para atuarem no auxílio ao 
exercício das suas atividades. 

(   ) Denunciar às autoridades competentes quaisquer formas de agressão ao meio ambiente e riscos 
inerentes ao trabalho, que sejam prejudiciais à saúde e à vida. 

(   ) Dispor seus serviços profissionais às autoridades constituídas, desde que receba justa 
remuneração pelo seu desempenho, em caso de conflito social interno, catástrofe ou epidemia. 

(   ) Comunicar ao Conselho Regional de Farmácia e às demais autoridades competentes a recusa 
em se submeter à prática de atividade contrária à lei ou regulamento, bem como a desvinculação 
do cargo, função ou emprego, motivadas pela necessidade de preservar os legítimos interesses 
da profissão e da saúde. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V V 
B) V F F V F 
C) V F F F V 
D) F V V F V 
E) F V V V F 


