
 

 

 

PREFEITURA DE SALOÁ 
CONCURSO PÚBLICO 

 

TÉCNICO DE FARMÁCIA 
 

Atenção! 
Verifique se o cargo descrito neste caderno de provas coincide com o registrado no rodapé de cada 
página e com o seu cartão resposta. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam 
tomadas as devidas providências. 
 

Informações gerais: 

 Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir: 
a) uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova; 
b) este caderno de prova, com 30 (trinta) questões, sem repetição ou falha.

 Ao receber a folha de respostas você deve: 
a) conferir seu nome e número de inscrição; 
b) ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas; 
c) assinar a folha de respostas, no espaço reservado, com caneta esferográfica 

transparente de cor azul ou preta. 

 As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado. 

 Durante a aplicação da prova não será permitido: 
a) qualquer tipo de comunicação entre os examinandos; 
b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; 
c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, walkman, agenda 

eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, controle de 
alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, protetor auricular, óculos 
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e 
ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie. 

 Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato. 

 O tempo disponível para esta prova será de 3 (três) horas, já incluído o tempo para marcação 
da folha de respostas. 

 Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas. 

 Para fins de correção do cartão resposta, serão levadas em consideração apenas as marcações 
realizadas na folha de respostas. 

 Somente após decorridas duas horas do início da prova você poderá retirar-se da sala de prova 
sem levar o caderno de questões. 

 Somente no decorrer dos últimos 30 (trinta) minutos do período da prova você poderá retirar-
se da sala levando o caderno de questões. 

 Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar a folha de respostas 
devidamente preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será 
ELIMINADO. 

 

NOME:  

INSCRIÇÃO:  
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PORTUGUÊS - NÍVEL MÉDIO 

 
Texto 1 

Cidades do Agreste de PE recebem campanha 
para tirar documentos 
06/02/2012 22h43 
Começa a partir desta terça-feira (7), a quinta edição da 
campanha “Nenhuma Pernambucana sem Documento” em 29 
municípios de Pernambuco. A iniciativa da Secretaria Estadual 
da Mulher procura resgatar a cidadania das mulheres e dar o 
acesso às políticas públicas com a formação de educadoras 
sociais. A campanha segue até o dia 20 de abril. 
A formação acontece durante três dias de aulas sobre gênero e 
cidadania. As disciplinas focam a importância da retirada de 
documentos para garantia dos direitos das mulheres e a sua 
autonomia. 
Desta terça até a próxima sexta-feira (10), a campanha emite 
documentos em Paranatama, Saloá, Terezinha e Brejão. Haverá 
capacitações para mulheres nos municípios de Jupi, Jucati, 
Caetés e Capoeiras desta terça até a próxima quinta (9). Todas 
as cidades do Agreste do estado. 
A campanha promove a regularidade civil das mulheres 
pernambucanas com a emissão imediata de Certidão de 
Nascimento, Carteira de Trabalho, Identidade e fotografias 3x4. 
De 2008 até 2011, 221 municípios já foram atendidos. Além 
disso, 6.249 educadoras sociais foram formadas e 146.541 
documentos foram emitidos. 
“A campanha foi lançada em 2007, 150 mil pessoas foram 
beneficiadas. Nós também emitimos documentos para homens, 
mas o nosso foco é para as mulheres, pois tanto no estado 
quanto no Brasil elas possuem menos documentação do que 
eles. O problema não é apenas as pessoas tirarem a 
documentação. O problema é também com o cuidado que elas 
precisam ter”, afirmou a gerente de Fortalecimento Sócio-
político da Secretaria Estadual da Mulher, Fábia Lopes. 
Adaptado. g1.globo.com 
 

QUESTÃO 01. 

Analise o texto 1 e marque a opção INCORRETA: 
a) Segundo o texto 1, a partir da terça-feira, começa a quinta 

edição da campanha “Nenhuma Pernambucana sem 
Documento” em 29 municípios de Pernambuco. 

b) A partir da leitura do texto 1, pode-se dizer que as disciplinas 
têm como foco a importância da retirada de documentos e a 
formação acontece durante três dias de aulas sobre gênero 
e cidadania. 

c) De acordo com o Texto 1, houve uma iniciativa da 
Secretaria Estadual da Mulher para resgatar a cidadania 
de toda população, dando acesso às políticas e formação 
educacional e social. 

d) O texto 1 afirma que a campanha, que segue até o dia 20 
de abril tem como um dos focos resgatar a cidadania das 
mulheres e dar acesso às políticas públicas. 

e) De acordo com o Texto 1, em todas as cidades do 
Agreste do estado haverá capacitação para mulheres. 

 

QUESTÃO 02. 

Analise o texto 1 e marque a opção INCORRETA: 
a) De acordo com o texto 1, com aulas sobre gênero e 

cidadania, focando a importância da retirada de 
documentos para garantia dos direitos das mulheres, a 
formação acontece durante três dias. 

b) Segundo o texto 1, as disciplinas focam a importância da 
retirada de documentos para garantia dos direitos das 
mulheres e a sua autonomia, e haverá capacitação para 
mulheres em todos os munícipios do Estado de 
Pernambuco. 

c) O texto 1 afirma que a campanha emitirá documentos em 
Saloá, Paranatama, Terezinha e Brejão, havendo 
capacitações para mulheres em todas as cidades do Agreste 
do estado. 

d) Conforme pontua o texto 1, começa a partir de terça-feira, 
a 5 º edição da campanha “Nenhuma Pernambucana sem 
Documento”, procurando resgatar a cidadania das mulheres 
e dar o acesso às políticas públicas com a formação de 
educadoras sociais. 

e) Segundo o texto 1, a formação ocorre durante 3 dias de 
aulas sobre gênero e cidadania. As disciplinas têm como 
foco a importância da retirada de documentos para garantia 
dos direitos das mulheres e a sua autonomia. 

 

QUESTÃO 03. 

Analise o texto 1 e marque a opção INCORRETA: 
a) Segundo o texto 1, a campanha, que segue até o dia 

vinte de abril, é uma iniciativa da Secretaria Estadual da 
mulher e procura resgatar a cidadania das mulheres. 

b) De acordo com o texto 1, a campanha promove a 
regularidade judicial das mulheres pernambucanas com a 
emissão imediata de Certidão de Nascimento, Carteira de 
Trabalho, Identidade e fotografias 3x4. 

c) Como assegura o texto 1, haverá capacitações para 
mulheres nos municípios de Jupi, Jucati, Caetés e Capoeiras 
desta terça até a próxima quinta, e em todas cidades do 
Agreste do estado. 

d) De acordo com o Texto 1, a formação acontece durante três 
dias de aulas sobre gênero e cidadania. As disciplinas focam 
a importância da retirada de documentos para garantia dos 
direitos das mulheres e a sua autonomia. 

e) O texto 1 afirma que, de 2008 até 2011, duzentos e vinte e 
um municípios já foram atendidos. Além disso, 6.249 
educadoras sociais foram formadas e 146.541 documentos 
foram emitidos. 

 

QUESTÃO 04. 

Analise o texto 1 e marque a opção INCORRETA: 
a) Como afirma o texto 1, o foco da campanha que foi 

lançada em 2007 é retirar documentos para mulheres, já 
que no Brasil elas possuem menos documentação do 
que os homens, mas, isso não os impede de 
participarem da ação. 

b) De acordo com o texto 1, de 2008 até 2011, 221 
municípios já foram atendidos. Além disso, 6.249 
educadoras sociais foram formadas e 146.541 documentos 
foram criados. 

c) Segundo o texto 1, o gerente de fortalecimento sócio – 
político da Secretaria afirma que o problema não é apenas 
as pessoas tirarem a documentação, mas o cuidado que elas 
precisam ter. 

d) O Texto 1 afirma que a campanha promove a regularidade 
civil das mulheres pernambucanas com a emissão imediata 
de Certidão de Nascimento, Carteira de Trabalho, Identidade 
e fotografias 3x4. 

e) De acordo com o texto 1, a campanha foi lançada em 
2007 com foco nos homens, mas o problema não é 
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apenas as pessoas tirarem a documentação, é também o 
cuidado que elas precisam ter. 

 
Texto 2 

Pernambucanos comemoram boas colocações na aprovação 
do Sisu 
Aprovado em segundo lugar para o curso de engenharia da 
computação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o 
aluno Tancredo Souza, 17 anos, terminou o ensino médio no 
ano passado. A graduação foi a sua primeira opção no Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu) 2015, cujo resultado foi liberado 
nesta segunda-feira (26). 
“Na verdade, eu troquei de curso várias vezes. Por estudar todas 
as áreas de forma intensa, me interessava por vários cursos”, 
conta o estudante. 
O jovem lembra ainda que a preparação para a prova foi de 
muito estudo. “Fiz cursinho, mas também me dedicava à escola, 
com provas e tudo mais”, afirma, destacando que a conquista é 
o principal. “O mais importante não é você ter os melhores 
livros ou os melhores professores, é a força para não desistir de 
tornar o sonho realidade”, pontua. “Tá uma alegria imensa 
aqui”, completa. 
Ao todo, se inscreveram no Sisu mais de 2,7 milhões de 
candidatos, dos quais os aprovados preencherão 205.514 vagas 
em 5.631 cursos em universidades federais e institutos 
tecnólogos. Nesta segunda (26), foram divulgados os nomes dos 
candidatos aprovados na primeira chamada. 
Os candidatos aprovados deverão se matricular nas instituições 
de ensino nos dias 30 de janeiro, 2 e 3 de fevereiro, 
apresentando os documentos exigidos por elas. Quem não foi 
aprovado pode se inscrever na lista de espera e acompanhas as 
próximas chamadas, que serão feitas a partir de 11 de fevereiro. 
Fonte: g1.globo.com 
 

QUESTÃO 05. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 2: 
I. Tancredo Souza, dezessete anos, foi aprovado em 2º lugar 

no curso de engenharia da produção na Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE). A graduação foi a sua 
primeira opção no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2015. 

II. Tancredo Souza sempre teve certeza do que queria, 
portanto, interessou-se desde o princípio por engenharia 
da computação. 

III. Tancredo estudou muito para as provas, fazendo cursinho e 
se dedicando pouco à escola, afirmando que a conquista é o 
principal. 

IV. A graduação foi a primeira opção no Sisu 2015 de Tancredo 
Souza, cujo resultado foi liberado nesta segunda – feira. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Todas as afirmativas estão corretas. 
c) Apenas três afirmativas estão corretas. 
d) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
e) Apenas uma afirmativa está correta. 
 

QUESTÃO 06. 

A finalidade do texto 2 é: 
a) Fazer propaganda da Universidade Federal de 

Pernambuco. 
b) Instruir sobre qual o melhor curso escolher no SISU. 
c) Divulgar as boas colocações dos alunos pernambucanos 

de escolas públicas no SISU. 

d) Informar sobre a melhor maneira de estudar para 
ingressar em uma universidade. 

e) Divulgar as boas colocações dos alunos pernambucanos 
no SISU. 

 

QUESTÃO 07. 

Sobre o texto 2, marque a alternativa INCORRETA: 
a) De acordo com o texto 2, os não aprovados podem se 

inscrever na lista de espera e acompanhar as próximas 
chamadas, que serão feitas a partir de 11 de fevereiro. 

b) Segundo o texto 2, inscreveram-se no Sisu mais de 2,7 
milhões de candidatos, com aprovados preenchendo 
205.514 vagas em 5.631 cursos em universidades federais e 
institutos tecnólogos. 

c) O texto 2 afirma que Tancredo Souza trocou de curso 
várias vezes, por estudar as áreas de forma intensa, 
interessando-se por vários cursos. 

d) De acordo com o texto 2, Tancredo Souza acredita que 
ter os melhores livros e professores influenciam 
paralelamente a força para não desistir de tornar o 
sonho realidade. 

e) A partir do texto 2, pode-se inferir que os aprovados no SISU 
deverão realizar a matrícula nas instituições nos dias trinta 
de janeiro, dois e três de fevereiro, com os documentos 
exigidos por elas. 

 
Texto 3 

Fenômeno climático leva chuva forte ao Sertão e Agreste 
pernambucano 
Um fenômeno denominado Vórtice Ciclônico de Altos Níveis 
(VCAN) fez chover forte nesta quarta-feira (4) no Agreste 
pernambucano. Cidades como Sanharó, por exemplo, 
registraram 106 mm de chuva em apenas seis horas. Na 
terça-feira (3), também por conta do VCAN, choveu 
bastante no Sertão, nos municípios de Afrânio, Dormentes, 
Triunfo e Santa Filomena. 
O VCAN é um sistema meteorológico caracterizado por 
centros de pressão relativamente baixa nos níveis mais altos 
da atmosfera, que giram em sentido horário, fazendo com 
que o ar seco desça para a superfície, gerando a formação 
de nuvens. 
Thiago do Vale, meteorologista da Agência Pernambucana 
de Águas e Clima (Apac), informa que não é incomum 
chover tanto assim no interior essa época do ano. “O VCAN 
não necessariamente ocorre nesse período, mas não é 
anormal que aconteça. Às vezes ele se dá na Paraíba, no Rio 
Grande do Norte ou no Ceará e nem chega a Pernambuco, é 
muito relativo”, disse. 
A cidade onde mais choveu no Agreste do Estado foi 
Sanharó, com registro de volume de chuva de cerca de 106 
mm, mas a precipitação elevada também atingiu Correntes 
(40 mm) e Poção (38 mm). 
Ontem foi no Sertão que o calor deu uma trégua. Em 
Afrânio e Dormentes, ambos localizados no Sertão do São 
Francisco, choveu 57.2 e 55 mm, respectivamente. Em 
Triunfo, Sertão do Pajeú, o volume de chuva chegou a 54 
mm e em Santa Filomena, na área central da região, a 
precipitação foi de 32 mm. “Nossa expectativa é que, com a 
passagem do VCAN, as chuvas cessem no interior”, afirmou 
Vale. 
Fonte: www.carlosbritto.com 
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QUESTÃO 08. 

Sobre o texto 3, marque a alternativa CORRETA: 
a) De acordo com o texto 3, Thiago do Vale, meteorologista 

da Apec, confirma que não é infrequente chover tanto 
assim no interior essa época do ano. 

b) Segundo o texto 3, Sanharó foi a cidade que mais choveu 
no Agreste, com cerca de cento e seis milímetros de 
volume de chuva, mas a chuva elevada também atingiu 
Correntes (40 mm) e Poção (38 mm). 

c) O texto 3 afirma que o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis é 
um sistema meteorológico caracterizado por centros de 
pressão relativamente alta nos níveis mais baixos da 
atmosfera, que giram em sentido horário. 

d) A partir do texto 3, conclui –se que Thiago do Vale, 
meteorologista da Apec, acredita que com a passagem 
do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis as chuvas persistam 
no interior. 

e) Segundo o texto 3, o motivo pelo qual ocorreu chuvas 
elevados no interior foi devido a uma frente fria com 
registro de 106mm. 

 

QUESTÃO 09. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 3: 
I. Cidades como Sanharó, por exemplo, registraram 106 

mm de chuva em apenas três horas. Na terça-feira, 
também choveu bastante no Sertão. 

II. O VCAN não fundamentalmente ocorre nesse período, 
mas não é normal que aconteça. Às vezes ele se dá na 
Paraíba, no Rio Grande do Sul ou no Ceará e nem chega 
a Pernambuco, é muito relativo. 

III. O VCAN é um sistema meteorológico marcado por 
centros de pressão relativamente baixa nos níveis mais 
altos da atmosfera, que giram em sentido anti-horário, 
fazendo com que o ar seco suba para a superfície, 
gerando a formação de nuvens. 

IV. Em Triunfo, o volume de chuva chegou a 54 ml e em 
Santa Filomena, na área principal da região, a 
precipitação foi de 32 ml. “Nossa expectativa é que, com 
a passagem do VCAN, as chuvas cessem no interior”, 
afirmou Vale. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 10. 

Sobre o texto 3, marque a alternativa INCORRETA: 
a) O texto 3 afirma que, em Triunfo, Sertão do Pajeú, o 

volume de chuva chegou a 54 mm e em Santa Filomena, 
na área central da região, a precipitação foi de 32 mm. 

b) A partir do texto 3, pode –se concluir que a cidade onde 
mais choveu no Agreste do Estado foi Sanharó, com 
registro de volume de chuva de cerca de 106 mm, mas a 
precipitação culminante também atingiu Correntes (40 
mm) e Poção (38 mm). 

c) De acordo com o texto 3, um fenômeno denominado 
Vórtice Ciclônico de Altos Níveis fez chover forte nesta 
quarta-feira no Agreste pernambucano. Cidades como 
Sanharó, por exemplo, registraram cento e seis 
milímetros de chuva em apenas seis horas. 

d) Segundo o texto 3, Thiago do Vale, da Apac, afirmou que 
o VCAN não necessariamente ocorre nesse período, mas 
não é anormal que aconteça. Às vezes ele se dá na 
Paraíba, no Rio Grande do Norte ou no Ceará e chega a 
Pernambuco. Isso, na verdade, é muito relativo. 

e) De acordo com o texto 3, foi no Sertão que o calor deu 
uma amenizada. Em Afrânio e Dormentes, ambos 
localizados no Sertão do São Francisco, choveu 57.2 e 55 
mm, respectivamente. 

 

MATEMÁTICA - NÍVEL MÉDIO 

 

QUESTÃO 11. 

Em um concurso feito na cidade de Saloá, houve duas fases 
e, em cada uma delas, os candidatos foram avaliados com 
notas que variaram de 0 a 10. Para a classificação, foram 
consideradas as médias ponderadas de cada candidato, uma 
vez que os pesos da 1ª e 2ª fases foram 2 e 3, 
respectivamente. Se João tirou 9 na 1ª fase e 6 na 2ª, então 
sua média ponderada foi: 
a) 6,1 
b) 6,5 
c) 6,6 
d) 7,2 
e) 7,4 
 

QUESTÃO 12. 

Marcos possui uma lista de 180 tarefas para distribuir entre 
seus funcionários, sendo 60 do tipo A, 72 do tipo B e o resto 
do tipo C, de modo que cada um deles fique com a mesma e 
menor quantidade possível de cada uma das tarefas. Assim, 
somando-se os números de tarefas dos tipos A e C que cada 
assistente deverá receber, tem-se como resposta: 
a) 9 
b) 8 
c) 7 
d) 6 
e) 5 
 

QUESTÃO 13. 

Maria e Joana irão fazer um piquenique em que serão 
distribuídos três tipos de salgadinhos: 150 deles serão de 
queijo, 130 de carne e os de frango serão 65% do total. O 
total de salgadinhos que Maria e Joana distribuirão no 
piquenique será de: 
a) 400 
b) 580 
c) 600 
d) 750 
e) 800 
 

QUESTÃO 14. 

Pedro e Maria são irmãos e ganharam de seus tios 
quantias iguais. Pedro guardou 1/6 do que recebeu e 
gastou o restante, enquanto Maria gastou 1/4 do valor 
recebido, mais R$ 84,00. 
Se Pedro e Maria gastaram a mesma quantia, quantos 
reais Pedro guardou? 
Marque a alternativa correta: 
a) 12,00 
b) 24,00 
c) 72,00 
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d) 132,00 
e) 144,00 
 

QUESTÃO 15. 

Gabi faz trufas de vários sabores e Daniela faz tortas. Gabi 
vende um pacote de trufas por R$24,00 e Daniela vende 
cada torta por R$36,00. No mês de fevereiro elas venderam 
108 unidades juntando os pacotes de trufa e as tortas, mas 
Daniela arrecadou R$288,00 a mais que Gabi. Qual foi a 
quantidade de pacotes de trufas que Gabi vendeu? 
Marque a alternativa correta: 
a) 34 
b) 42 
c) 45 
d) 53 
e) 60 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16. 

Analise as afirmativas a seguir: 
I. Farmacologia é o estudo dos efeitos das substâncias 

químicas sobre a função dos sistemas biológicos 
(interação dos compostos químicos com os organismos 
vivos). 

II. A farmacologia estuda principalmente droga-
medicamento, com seus efeitos benéficos e desejáveis, 
mas também focaliza a possível e potencial toxicidade 
dos medicamentos. 

III. Droga é qualquer substância que ocasiona uma alteração 
no funcionamento biológico por suas ações químicas. 

IV. A farmacologia estuda as substâncias que interagem 
com sistemas vivos por meio de processos químicos, 
ligando-se a moléculas reguladoras e ativando ou 
inibindo processos corporais normais. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 17. 

Analise as afirmativas a seguir: 
I. Fármaco é uma substância química de estrutura química 

indefinida, capaz de modificar as funções do organismo. 
II. Remédio é uma substância ou medida utilizada para 

curar uma determinada enfermidade. 
III. Bioequivalência é a comprovação por meio de testes de 

que o medicamento genérico tem a capacidade de 
produzir resposta idêntica à referência. 

IV. Margem terapêutica é o valor para o qual há efeito 
farmacológico sem haver efeito tóxico. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
 
 

QUESTÃO 18. 

A elaboração da nomenclatura das DCB (denominação 
comum brasileira) dos insumos farmacêuticos deve 
obedecer às seguintes regras: 

I. A denominação comum ou genérica brasileira de 
substâncias químicas deve ser escrita em letras 
minúsculas, exceto no início de frases, quando a primeira 
letra é maiúscula. 

II. Deve haver espaço após os prefixos utilizados na DCB. 
III. A DCB deve ser composta por sinais gráficos como (+), (-) 

ou (±) que expressem a atividade ótica da substância. 
IV. A DCB deve ser composta por número e hífen antes do 

nome da substância, para indicar o posicionamento de 
radicais ou grupamentos químicos na molécula do 
composto. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 19. 

A DCB de um soro hiperimune heterólogo ou de uma vacina 
e a seleção de nomes para estes produtos deve 
satisfazer aos critérios das DCB (denominação comum 
brasileira) e DCI (denominação comum internacional) e 
também às seguintes disposições: 

I. A DCB não deve ser escrita em letras minúsculas. 
II. Os nomes em inglês terminados com as consoantes 

mudas, como “b”, “c”, “d”, “n” e “t” recebem uma vogal 
para formar a sílaba final. 

III. A DCB não deve terminar em consoante muda no final 
do nome do produto. 

IV. A nomenclatura deve obedecer à grafia e à fonética da 
língua portuguesa do Brasil, exceto no caso de alguns 
soros hiperimunes heterólogos ou vacinas em que o 
nome principal seja o agente patogênico. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 20. 

O nome da substância que compõe o radiofármaco deve 
atender às mesmas regras do composto não radioativo 
original e também às seguintes disposições: 

I. Não deve haver espaço entre a massa atômica e o 
símbolo químico do elemento radioativo. 

II. Após o nome da substância, separados por um espaço, e 
entre parênteses, deve estar indicada a massa atômica e 
o símbolo químico do elemento radioativo, nesta ordem. 

III. A DCB de radiofármacos não deve utilizar letras sub nem 
superescritas. 

IV. A DCB de radiofármacos deve ser composta pelo nome 
da substância de origem e a representação química do 
elemento radioativo principal. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
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c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 21. 

Sobre fracionamento de medicamentos, analise as 
afirmativas a seguir: 

I. Fracionamento de medicamentos é a individualização da 
embalagem de um medicamento para viabilizar a 
dispensação de medicamentos ao usuário na quantidade 
estabelecida pela prescrição médica. 

II. A embalagem que pode ser fracionada, chamada de 
embalagem primária fracionável, é especialmente 
desenvolvida pelo fabricante e aprovada pela Anvisa 
para essa finalidade. Ela vem acondicionada em uma 
embalagem externa, chamada de embalagem original 
para fracionáveis, facilmente identificada pela inscrição 
“EMBALAGEM FRACIONÁVEL”. 

III. Os medicamentos nas apresentações de frasco-ampola, 
ampola, seringa preenchida, flaconete, sachê, envelope, 
blister e strip podem ser registrados para dispensação na 
forma fracionada. 

IV. Antes da individualização, a embalagem primária 
fracionada deve ser acondicionada em embalagem 
primária fornecida pela farmácia ou drogaria contendo 
informações suficientes para permitir a identificação do 
medicamento remanejado. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 22. 

Sobre a importância do fracionamento, analise as 
afirmativas a seguir: 

I. Com o fracionamento, evita-se que o usuário mantenha 
sobras de medicamentos em casa, diminuindo a 
possibilidade de efeitos adversos e intoxicações, 
derivados da automedicação. 

II. As apresentações comerciais fracionáveis devem 
representar o melhor custo-benefício para o consumidor 
e usuário de medicamentos, conforme a legislação 
vigente. 

III. A venda de medicamentos fracionados, definida na Lei 
8.666 de junho de 1993, representa um importante 
passo para a qualificação e para a orientação das ações e 
dos serviços farmacêuticos do país, aproximando o 
profissional farmacêutico do cidadão e do usuário de 
medicamentos. 

IV. A interação entre o profissional farmacêutico e o usuário 
de medicamentos é primordial quando há interesse do 
usuário no fracionamento de medicamentos isentos de 
prescrição, pois o farmacêutico não poderá orientá-lo 
quanto à quantidade ideal para atender às necessidades 
terapêuticas. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 23. 

Sobre armazenamento e distribuição de medicamentos, 
analise as afirmativas a seguir: 

I. A Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) é uma 
construção destinada ao recebimento, estocagem, 
guarda e expedição dos medicamentos e insumos 
farmacêuticos, visando a assegurar a conservação 
adequada dos produtos em estoque. 

II. Recebimento é o ato de conferência em que se verifica a 
compatibilidade dos produtos solicitados e recebidos, ou 
seja, se os medicamentos entregues estão em 
conformidade com as condições estabelecidas em Edital. 

III. Armazenamento é a etapa do Ciclo da Assistência 
Farmacêutica que tem por finalidade assegurar as 
condições adequadas de conservação dos produtos. 

IV. Estabilidade é a propriedade de um produto em 
preservar – dentro de limites estabelecidos e sob 
determinadas condições ambientais – as mesmas 
características físicas, químicas e farmacológicas, 
durante seu período de vida útil (validade do 
medicamento). 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 24. 

Analise as afirmativas a seguir: 
I. O armazenamento usa áreas próximas e baixas para 

itens fáceis de serem manuseados (leves, pequenos e/ou 
de baixo giro) e locais distantes à área de expedição para 
medicamentos mais pesados, de maior volume e 
rotatividade. 

II. A incidência direta de luz, principalmente de raios 
solares, sobre os medicamentos, acelera a velocidade 
das reações químicas (principalmente oxirredução), 
mantendo a estabilidade dos mesmos. 

III. Dependendo da forma do medicamento, a alta umidade 
pode afetar sua estabilidade ao desencadear reações 
químicas (acelerar a degradação química), biológicas 
(crescimento de fungos e bactérias) e físicas 
(amolecimento de cápsulas). 

IV. O armazenamento e a distribuição são as etapas do Ciclo 
da Assistência Farmacêutica que visam assegurar a 
qualidade dos medicamentos através de condições 
adequadas de armazenamento e um controle de 
estoque eficaz, bem como garantir a disponibilidade dos 
medicamentos em todos os locais de atendimento ao 
usuário. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
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QUESTÃO 25. 

Sobre farmacotécnica, analise as afirmativas a seguir: 
I. A balança analítica será empregada em casos de baixa 

precisão, ao trabalhar-se com princípios ativos muito 
potentes e que, portanto, participam em pequenas 
quantidades na fórmula. 

II. O béquer será utilizado para dissolução ou preparação 
de soluções a frio, devendo ser protegido do fogo direto 
pelo uso, por exemplo, da tela de amianto ou 
aquecimento em banho Maria. 

III. A manipulação de um determinado medicamento tem 
início na correta pesagem das matérias-primas 
constituintes da fórmula. Se a operação for conduzida de 
modo correto, o produto final estará condenado. 

IV. Os granulados contêm baixa quantidade de açúcar, o 
que lhes conferem propriedades aglutinantes e 
edulcorantes. Podem ser administrados às colheradas, 
ou serem previamente dissolvidos em água. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 26. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores sistemas 
públicos de saúde do mundo. Sobre esse tema, julgue as 
afirmativas a seguir: 

I. O SUS abrange desde o simples atendimento 
ambulatorial até o transplante de órgãos, garantindo 
acesso integral, universal e gratuito para toda a 
população do país. 

II. Amparado por um conceito ampliado de saúde, o SUS foi 
criado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira para 
ser o sistema de saúde dos brasileiros. 

III. A iniciativa privada poderá participar do SUS, após 
assinatura de contrato, sempre que a instituição privada 
manifestar interesse. 

IV. Todos os estados e municípios devem ter conselhos de 
saúde compostos por representantes dos usuários do 
SUS, dos prestadores de serviços, dos gestores e dos 
profissionais de saúde. Os conselhos são fiscais da 
aplicação dos recursos públicos em saúde. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 27. 

Julgue as afirmativas a seguir sobre o SUS – Sistema Único 
de Saúde: 

I. O SUS é formado por uma rede de serviços 
descentralizados. Dessa forma, segue as mesmas 
doutrinas e princípios organizativos de cada estado da 
federação. 

II. A União é o principal financiador da saúde pública no 
país. Historicamente, metade dos gastos é feita pelo 
governo federal, a outra metade fica por conta dos 
estados e municípios. A União formula políticas 

nacionais, mas a implementação é feita por seus 
parceiros (estados, municípios, ONGs e iniciativa 
privada). 

III. O município é o principal responsável pela saúde pública 
de sua população. A partir do Pacto pela Saúde, assinado 
em 2006, o gestor municipal passa a assumir imediata ou 
paulatinamente a plenitude da gestão das ações e 
serviços de saúde oferecidos em seu território. 

IV. Sob o aspecto sanitário e social, o abastecimento de 
água objetiva, fundamentalmente, o controle e a 
prevenção de doenças, além da disseminação de hábitos 
higiênicos junto à população, por meio de campanhas 
públicas que estimulem a lavagem das mãos, o banho 
frequente, a limpeza dos utensílios domésticos e a 
higienização dos ambientes domésticos, de trabalho e 
etc. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 28. 

A porta de entrada do sistema de saúde deve ser 
preferencialmente a atenção básica (postos de saúde, 
centros de saúde, unidades de Saúde da Família, etc.). A 
partir desse primeiro atendimento, o cidadão será 
encaminhado para os outros serviços de maior 
complexidade da saúde pública (hospitais e clínicas 
especializadas). 

A partir das informações anteriores e considerando seus 
conhecimentos sobre o SUS – Sistema Único de Saúde, 
julgue as afirmativas a seguir: 

I. Quando o cidadão não possui todos os serviços de 
saúde, ele pactua (adquire e compra) com os demais 
cidadãos de sua região a forma de atendimento integral 
à saúde de sua necessidade. Esse pacto também deve 
passar pela negociação com o gestor de saúde da família 
municipal. O governo vigente implementa políticas 
regionais e estaduais, além de organizar o atendimento à 
saúde em seu território, conforme diretrizes de governo, 
negociadas com as unidades de saúde da região. 

II. O Cartão Nacional de Saúde, emitido através das 
secretarias municipais de saúde, é um instrumento que 
controla a distribuição dos medicamentos no âmbito do 
SUS aos municípios, ao gestor de saúde municipal que os 
solicitou e também às clínicas particulares integrantes do 
sistema. Para tanto, é necessária a construção de 
cadastros de instituições municipais de saúde. A partir 
desse cadastro, os gestores do SUS e os profissionais de 
saúde recebem um número municipal de identificação, 
que deve ser atualizado anualmente. 

III. O sistema público de saúde funciona de forma 
referenciada a partir das unidades estaduais. Isso ocorre 
quando o gestor local do SUS, dispondo do serviço de 
que o usuário necessita, encaminha-o para outra 
localidade que oferece o serviço gratuitamente. Esse 
encaminhamento e a referência de atenção à saúde são 
pactuados entre os usuários com pelo menos 15 (quinze) 
dias de antecedência. 
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IV. O objetivo do Saúde da Família é atuar no tratamento de 
doenças, alterando, assim, o modelo de saúde centrado 
em clínicas regionais e UPAs – Unidades de Pronto 
Atendimento. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 29. 

Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), julgue as afirmativas 
a seguir: 

I. No SUS, há hierarquia entre União, estados e municípios, 
a qual determina as competências para cada um desses 
três gestores do SUS. No âmbito municipal, por exemplo, 
as políticas são aprovadas pelo CMS – Conselho 
Municipal de Saúde. 

II. No âmbito federal, as políticas são negociadas e 
pactuadas pela CIB – Comissão Intergestores Bipartite e 
deliberadas pelo CFS – Conselho Federal de Saúde. 

III. No âmbito estadual, as políticas do SUS são negociadas e 
pactuadas na CIT – Comissão Intergestores Tripartite. 

IV. A CIT – Comissão Intergestores Tripartite é composta por 
representantes do Ministério da Saúde, das secretarias 
municipais de saúde e das secretarias estaduais de 
saúde. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 30. 

Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), julgue as afirmativas 
a seguir: 

I. A insulina humana e os chamados medicamentos 
estratégicos - incluídos em programas específicos, como 
Saúde da Mulher, Tabagismo e Alimentação e Nutrição - 
são obtidos pelo Ministério da Saúde. 

II. Os medicamentos excepcionais (aqueles considerados 
de alto custo ou para tratamento continuado, como para 
pós-transplantados, síndromes – como Doença de 
Gaucher – e insuficiência renal crônica) são comprados 
pelas secretarias de saúde e o ressarcimento a elas é 
feito mediante comprovação de entrega ao paciente. 

III. A seguridade social visa garantir o direito à saúde, à 
assistência social e à previdência social. 

IV. Em 2013, a Constituição Federal de 1988, que assegura o 
direito à saúde, completou 25 anos.  

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 


