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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Entenda como a escrita pode ajudar no processo de trata-

mento de doenças 
 

Fazer listas de supermercado, anotar as tarefas da se-
mana, colocar no papel os prós e contras diante de uma si-
tuação embaraçosa. Escrever pode tornar a rotina mais sim-
ples, otimizar processos de trabalho e ajudar a resolver pro-
blemas que parecem um grande quebra-cabeça. 

A lista de benefícios é longa e ainda conta com mais um 
item: o terapêutico. A escrita também pode ser utilizada como 
método complementar que permite ampliar a qualidade de vida 
de pacientes em tratamento contra o câncer, doenças cardio-
vasculares ou neurodegenerativas. 

Experiências difíceis transformadas em linguagem falada 
ou escrita podem aliviar os sentimentos angustiantes de quem 
está passando pela difícil vivência de uma doença grave. 

“A escrita terapêutica consiste em escrever livremente sobre 
seus pensamentos, sentimentos e situações. Não existe uma forma 
única correta, e o processo deve ser natural e do melhor jeito que 
possa expressar seus conteúdos. A prática estimula a criatividade, 
no sentido de resolução dos nossos conflitos e problemas. O pro-
cesso de escrever sobre nossos conteúdos possibilita nos organizar-
mos, entendermos e nos aceitarmos melhor, além de trazer alívio 
minimizando sentimentos e emoções desconfortáveis”, afirma o 
psicólogo clínico Ricardo Milito, diretor científico do Instituto Bem 
do Estar. 

O especialista afirma que a escrita terapêutica contribui 
para o processo de autoconhecimento, que pode abrir caminho 
para mudanças no estilo de vida e melhorias para a saúde men-
tal. 

“Uma das melhores maneiras de praticar o autoconheci-
mento é escrever sobre suas emoções, pensamentos e indaga-
ções, colocar para fora seus problemas e sentimentos disfunci-
onais e também suas reflexões sobre a vida. Quando escreve-
mos o que pensamos, sentimos e como agimos fica mais fácil 
termos consciência e avaliarmos tudo isso”, diz. 
(Lucas Rochada, CNN em São Paulo (fragmento). Disponível em: https:// 
www.cnnbrasil.com.br/saúde/entenda-como-a-escrita-pode-ajudar-no-

processo-de-tratamento-de-doencas/.) 

 

Questão 01 
O período que inicia o texto apresenta o uso recorrente da vír-
gula, de acordo com o contexto apresentado está correta a in-
dicação para a justificativa deste emprego em: 
A) Separar os elementos de uma enumeração relativa ao assunto 

antecipado no título do texto. 
B) Separar elementos aos quais se quer atribuir ênfase no 

discurso em que estão inseridos.  
C) Fortalecer os argumentos apresentados atribuindo-lhes 

ênfase separando-os com vírgula.  
D) Conferir destaque a elementos coordenados entre si, mas 

que dizem respeito a temáticas diferentes. 
 

Questão 02 
A forma verbal que inicia o título do texto demonstra que: 
A) Faz-se distinção entre enunciador e interlocutor.  
B) Há uma interação entre enunciador e interlocutor. 
C) Há uma ordem a ser cumprida indicada pelo enunciador.  
D) É estabelecido o limite entre os discursos do enunciador 

e de seu interlocutor.  
 

Questão 03 
Indique a seguir a reescrita para o segmento destacado cuja 
correção, tanto gramatical quanto semântica, está preservada: 
A) “A lista de benefícios é longa” / “A lista de benefícios são 

longos” 
B) “Escrever pode tornar a rotina mais simples” / “É possível, 

que escrever torna a rotina ainda mais simples” 
C) “[...] A escrita também pode ser utilizada” / “A escrita ainda 

pode apresentar-se como de grande utilidade, [...]” 
D) “Experiências difíceis transformadas em linguagem falada ou 

escrita podem aliviar os sentimentos angustiantes” / “Expe-
riências difíceis quando transformadas em linguagem falada 
ou escrita podem ter a capacidade de aliviar os sentimentos 
angustiantes [...]” 

  

Questão 04 
Dentre os termos destacados a seguir, pode-se afirmar não se 
tratar de um elemento de coesão textual referencial apenas:  
A) “A lista de benefícios é longa e ainda conta com mais um 

item: o terapêutico.” 
B) “que pode abrir caminho para mudanças no estilo de vida 

e melhorias para a saúde mental.” 
C) “O especialista afirma que a escrita terapêutica contribui 

para o processo de autoconhecimento,”  
D) “A escrita também pode ser utilizada como método comple-

mentar que permite ampliar a qualidade de vida” 
 

Questão 05 
De acordo com o texto, pode-se compreender que o tema 
ao qual são relacionadas as ideias e as informações expres-
sas está corretamente identificado em: 
A) A linguagem verbal escrita e seu papel no século XXI. 
B) O tratamento de doenças e a relevante evolução científica. 
C) Métodos inovadores utilizados nos tratamentos contra várias 

doenças.  
D) A utilização da escrita como método auxiliar no enfrenta-

mento de algumas doenças. 
 

Questão 06 
No último parágrafo do texto, o enunciador utiliza como 
recurso expressivo a inserção do discurso direto de modo 
a: 
A) Tornar o texto capaz de refutar ideias contrárias às expressas 

pelo articulador.  
B) Assegurar a relevância do assunto apresentado para os 

mais variados segmentos sociais.  
C) Atribuir ao texto elemento que pode conferir maior nível 

de credibilidade às informações e ideias expostas.  
D) Incorporar ao texto informação essencial para que a compre-

ensão do assunto tenha sua efetividade garantida. 
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Questão 07 
Considerando o trecho “‘A escrita terapêutica consiste em es-
crever livremente sobre seus pensamentos, sentimentos e situ-
ações. Não existe uma forma única correta, e o processo deve 
ser natural e do melhor jeito que possa expressar seus conteú-
dos. A prática estimula a criatividade, no sentido de resolução 
dos nossos conflitos e problemas. O processo de escrever sobre 
nossos conteúdos possibilita nos organizarmos, entendermos 
e nos aceitarmos melhor, além de trazer alívio minimizando 
sentimentos e emoções desconfortáveis’, afirma o psicólogo 
clínico Ricardo Milito, diretor científico do Instituto Bem do Es-
tar.” (4º§), pode-se afirmar que: 
A) Todos os termos destacados possuem a mesma classifi-

cação sintática.  
B) Há, entre os termos destacados, predominância de uma 

mesma função sintática.  
C) De acordo com as relações de sintaxe, pode-se afirmar 

que os termos destacados estão relacionados entre si.  
D) Os dois primeiros termos destacados possuem a mesma 

classificação sintática, assim como os dois últimos podem 
ser classificados da mesma forma entre si.  

 

Questão 08 
A coesão e a coerência textuais seriam mantidas se o termo 
destacado em “Uma das melhores maneiras de praticar o 
autoconhecimento é escrever sobre suas emoções” fosse 
substituído por 
A) acerca de 
B) na vivência de  
C) em consideração 
D) ainda que seja sobre 

 
Questão 09 
O uso do sinal indicativo de crase ocorreria caso: 
A) “ampliar” fosse substituído por “aprimorar” em “permite 

ampliar a qualidade de vida”. 
B) Os termos “prática” e “criatividade” trocassem de função 

entre si em “A prática estimula a criatividade”. 
C) O autor optasse pelo emprego do acento grave em “ajudar a 

resolver problemas”, já que seu uso nesse caso é facultativo. 
D) Fosse acrescentada uma palavra feminina como complemento 

indireto à expressão “pode tornar” em “Escrever pode tornar a 
rotina mais simples”. 

 

Questão 10 
Dentre as formas verbais destacadas a seguir, podem ser 
reconhecidos tempos e modos verbais equivalentes com 
EXCEÇÃO de: 
A) “A lista de benefícios é longa” 
B) “Escrever pode tornar a rotina” 
C) “do melhor jeito que possa expressar” 
D) “problemas que parecem um grande quebra-cabeça.” 

 

 
 

 

 

POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA 
 

Questão 11 
O Sistema Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS) foi criado em 
2010 para atender às necessidades de capacitação e educação 
permanente dos profissionais que atuam no Sistema Único de 
Saúde (SUS). Coordenado pelo Ministério da Saúde, por meio da 
atuação conjunta da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Edu-
cação na Saúde (SGTES/MS) e da Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), o Sistema UNA-SUS conta com uma rede colaborativa for-
mada, atualmente, por 35 instituições de ensino superior que 
oferecem cursos a distância gratuitamente. A UNA-SUS possui 
mais de 5,5 milhões de matrículas, e um total de mais de 370 
cursos ofertados em todo território nacional.  

(Disponível em: https://www.unasus.gov.br. Adaptado.) 
 

Em relação ao Sistema Universidade Aberta do SUS (UNA-
SUS), analise as afirmativas a seguir. 
I. Com o intuito de assistir as necessidades da população, os 

cursos são promovidos em consonância com as especificida-
des de cada público na obtenção de soluções para os proble-
mas de saúde pública. 

II. Os cursos abrangem mestrados profissionais com diversas 
temáticas desde assuntos voltados aos programas de provi-
mento da saúde, assim como mestrados profissionais abran-
gendo assuntos como diagnóstico e tratamento de doenças. 

III. Dispõe do Acervo de Recursos Educacionais em Saúde (ARES) 
que disponibiliza materiais, tecnologias e experiências de 
forma digital. 

IV. O banco de dados nacional que detém o registro histórico 
dos profissionais e seus certificados educacionais é a Plata-
forma Arouca. 

Assinale a alternativa correta. 
A) Todas as afirmativas são falsas. 
B) Apenas uma afirmativa é falsa. 
C) Todas as afirmativas são corretas. 
D) Apenas três afirmativas são falsas. 
 

Questão 12 
Através da Constituição Federal, a assistência farmacêutica foi 
inserida como parte da assistência terapêutica integral, que 
deve ser ofertada aos usuários do Sistema Único de Saúde 
(SUS). No que tange à assistência terapêutica integral, assinale 
a afirmativa INCORRETA. 
A) De acordo com o protocolo clínico da doença ou o seu 

agravo, deverão ser ofertados ao usuário o medicamento e 
os produtos de interesse para a saúde. 

B) Deverá ser ofertado em regime domiciliar, ambulatorial e 
hospitalar de acordo com a tabela definida pelo gestor 
federal do Sistema Único de Saúde (SUS). 

C) No caso de ineficiência ou do aparecimento de intolerância ou 
reação adversa do medicamento outorgado pelo protocolo 
clínico, é responsabilidade dos usuários em adquirir outro me-
dicamento que atenda às necessidades terapêuticas do 
paciente. 

D) No campo de cada Estado e do Distrito Federal, de forma 
suplementar, com base nas relações de medicamentos 
instituídas pelos gestores estaduais do Sistema Único de 
Saúde (SUS), a responsabilidade pelo fornecimento será 
pactuada na Comissão Intergestores Bipartite (CIB).  
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Questão 13 
A saúde do trabalhador é o conjunto de atividades do campo 
da saúde coletiva que se destina, por meio das ações de vi-
gilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e 
à proteção da saúde dos trabalhadores. 

(Saúde do Trabalhador. Ministério da Saúde.) 
 

Sobre os objetivos da saúde do trabalhador, marque V para 
as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Intervir nos fatores determinantes de agravos à saúde do 

trabalhador, objetivando eliminá-los. 
(     ) Avaliar os efeitos das medidas adotadas para eliminação, 

atenuação e controle dos fatores determinantes e agravos 
à saúde. 

(     ) Instituir sistemas de informação em saúde do trabalhador. 
A sequência está correta em 
A) F, F, V. 
B) V, V, F. 
C) V, V, V. 
D) F, F, F. 
 

Questão 14 
De acordo com a Lei nº 8.080/1990, Art. 15. “A União; os Esta-
dos; o Distrito Federal; e, os Municípios exercerão, em seu âm-
bito administrativo, a atribuição de elaborar e atualizar o plano 
de saúde considerado um instrumento central de planeja-
mento para definição e implementação das iniciativas em cada 
esfera da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) para o perí-
odo de __________ anos.” Assinale a alternativa que completa 
corretamente a afirmativa anterior. 
A) dois 
B) três 
C) quatro 
D) cinco 
 

Questão 15 
Considerando os preceitos fundamentais no processo de efeti-
vação da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), ana-
lise as afirmativas a seguir. 
I. Solidariedade, percebida como as razões que integram os 

sujeitos de forma coletiva a nutrirem a solicitude para com 
o próximo, nos momentos de divergência ou dificuldade, 
construindo visão e metas comuns, apoiando a resolução das 
diferenças, contribuindo para melhorar a vida das pessoas e 
para formar redes e parcerias. 

II. A ética, a qual presume condutas, ações e intervenções 
sustentadas pela valorização e defesa da vida, sendo re-
lacionadas para o bem comum, com dignidade e solida-
riedade. 

III. O respeito às diversidades, que reconhece, respeita e ex-
plicita as diferenças entre sujeitos e coletivos, abran-
gendo as diversidades étnicas, etárias, de capacidade, de 
gênero, de orientação sexual, entre territórios e regiões 
geográficas, dentre outras formas e tipos de diferenças 
que influenciam ou interferem nas condições e determi-
nações da saúde. 

Assinale a alternativa correta. 
A) Não há afirmativas verdadeiras. 
B) Todas as afirmativas estão verdadeiras. 
C) Há uma afirmativa verdadeira e duas falsas. 
D) Há duas afirmativas verdadeiras e uma falsa. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 16 
“_________________ é uma forma farmacêutica líquida 
destinada à administração exclusiva pela via oral e a solu-
ção ________________ é a única forma farmacêutica que 
pode ser administrada pela via endovenosa. Ambas são classi-
ficadas como dispersões do tipo molecular. A _______________ 
é uma dispersão particulada destinada à administração pe-
las vias oral, intramuscular e oftálmica, dentre outras. Fi-
nalmente, ________________ do tipo O/A são preferidas 
para administração pela via ____________.” Assinale a al-
ternativa que completa correta e sequencialmente a afir-
mativa anterior.  
A) Elixir / aquosa / emulsão / pasta / tópica 
B) Suspensão / oleosa / emulsão / pasta / tópica  
C) Xarope / aquosa / suspensão / emulsão / oral 
D) Xarope / oleosa / suspensão / emulsão / bucal 
 

Questão 17 
Estabilidade é definida como a extensão em que um pro-
duto farmacêutico retém, dentro de limites especificados e 
ao longo de seu período de armazenamento e uso, as mes-
mas propriedades e características que possuía no mo-
mento de sua fabricação. Considerando que há cinco tipos 
de estabilidade – química, física, microbiologia, toxicoló-
gica e terapêutica, marque V para as afirmativas verdadei-
ras e F para as falsas.  
(     ) Instabilidades químicas podem ser desencadeadas por 

reações químicas de hidrólise, oxidação, fotólise, eva-
poração do solvente, perda de água e sedimentação de 
partículas sólidas em veículo líquido. 

(     ) Na estabilidade física, propriedades originais como pa-
latabilidade, dissolução e capacidade de ressuspensão, 
são mantidas. Instabilidades físicas não comprometem 
o teor, a uniformidade de dose e a aparência do pro-
duto. 

(     ) Na estabilidade química, o insumo farmacêutico ativo 
mantém sua integridade e potência rotulada dentro de 
limites especificados. Instabilidades químicas podem 
comprometer o teor, a uniformidade de dose e a apa-
rência do produto.  

(     ) Nas estabilidades dos tipos terapêutica e toxicológica, 
a eficácia se mantém inalterada e não há formação de 
metabólitos que aumentem a toxicidade significativa-
mente, sem influência na segurança dos produtos, res-
pectivamente.  

(     ) Na estabilidade microbiológica, a esterilidade ou a re-
sistência ao crescimento microbiano são mantidas de 
acordo com os requisitos especificados. Os conservan-
tes de uso farmacêutico são agentes de esterilização 
química, assegurando total ausência de micro-organis-
mos viáveis em produtos que contêm água. 

A sequência está correta em 
A) V, V, V, F, F. 
B) V, V, F, F, F. 
C) F, F, V, V, V. 
D) F, F, V, V, F. 
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Questão 18 
A fórmula farmacêutica líquida dada na tabela a seguir se encontra descrita no Formulário Nacional da Farmacopeia Brasi-
leira, 2ª Edição (p. 77; 2012), sendo indicada para uso como antisséptico tópico em feridas, queimaduras e demais lesões cutâ-
neas.  
 

Solução tópica de digluconato de clorexidina a 0,5% p/v 

Componentes Quantidade  Função farmacotécnica 
Digluconato de clorexidina (solução a 20% p/v) A  
Álcool isopropílico 5,7 mL  
Cloreto de benzalcônio (solução a 50% p/v) 1,0 mL  
Polissorbato 20 2,0 mL 1 
Ácido láctico (solução a 85% p/v) qs pH 5,5 - 6,5 2 
Água purificada qsp 100,0 mL  

 

Assinale a alternativa que indica, respectivamente: o volume da solução (A) que será empregado na preparação, sabendo 
que a concentração final de digluconato de clorexidina na formulação deve ser de 0,5% p/v e que serão preparados 250 mL 
da solução; a concentração final do digluconato de clorexidina na formulação em mg/mL; e, as funções farmacotécnicas dos 
excipientes que substituem (1) e (2) na tabela. Considere, para fins de preparo da solução, que deve ser utilizada a solução 
de digluconato de clorexidina a 20% p/v. 
A) 5,0 mL; 5 mg/mL; isotonizante; alcalinizante. 
B) 6,25 mL; 5 mg/mL; tensoativo; corretivo de pH. 
C) 6,25 mL; 0,5 mg/mL; conservante; tamponante.  
D) 2,5 mL; 0,5 mg/mL; tamponante; corretivo de pH. 

 
Questão 19 
Sobre os componentes da assistência farmacêutica, associe adequadamente o componente aos tipos de medicamentos e 
insumos financiados à sua destinação.  
 

 Tipo de medicamentos e insumos financiados  Destinação 

A 
Medicamentos e insumos essenciais como insulina, contracepti-
vos, fitoterápicos, anti-hipertensivos, antidiabéticos, dentre ou-
tros, inclusive, medicamentos para saúde mental. 

a 
Acesso a medicamentos para uso nos protocolos clí-
nicos e diretrizes terapêuticas.  

B 
Medicamentos e insumos com custos mais elevados ou de 
maior complexidade como hemoderivados, imunossupresso-
res, dentre outros. 

b 
Acesso a medicamentos e insumos para o controle 
de doenças e agravos específicos, com potencial im-
pacto endêmico.  

C 
Medicamentos e insumos específicos como antituberculostá-
ticos, antimaláricos, leishmanicidas, antichagásicos, antivirais, 
antirretrovirais, imunobiológicos, dentre outros. 

c 
Acesso a medicamentos para o tratamento dos prin-
cipais problemas de saúde, considerados prevalen-
tes e prioritários. 

 

A associação está correta em 
A) Básico: A/a Especializado: B/c Estratégico: C/a 
B) Básico: A/c Especializado: B/a Estratégico: C/b 
C) Básico: B/b Especializado: C/c Estratégico: A/a 
D) Básico: C/b Especializado: A/b Estratégico: B/a 
 

Questão 20 
O diazepam, o flurazepam e o clonazepam são insumos farmacêuticos ativos (IFAs) que atuam no sistema nervoso central (SNC), e 
são substâncias sujeitas a controle especial, como previsto na Portaria nº 344/1998 e suas alterações. Sobre os IFAs, marque V para 
as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) São ansiolíticos e sedativos, utilizados no tratamento de transtornos de ansiedade e do sono.  
(     ) São benzodiazepínicos de ação curta e, por isso, são seguros para administração em pacientes idosos.  
(     ) Amnésia, capacidade de induzir tolerância e dependência física, são exemplos de efeitos secundários não desejáveis ob-

servados no seu uso. 
(     ) Pertencem à lista de substâncias psicotrópicas; são sujeitos à notificação de receita do tipo “A”, que deverá será exigida, 

também, para pacientes internados em estabelecimentos hospitalares.  
(     ) Farmácias de unidades hospitalares que os manipulam são dispensadas de apresentar no balanço de substâncias psicoa-

tivas e outras sujeitas a controle especial (BSPO).  
A sequência está correta em 
A) V, F, V, F, F. 
B) V, F, F, V, V. 
C) F, V, V, F, F. 
D) F, V, F, V, V.
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Questão 21 
Em uma farmácia hospitalar, a bromoprida está disponível 
na forma farmacêutica solução, na concentração de 4 
mg/mL, em frascos de 20 mL. Cada 1 mL desta solução equi-
vale a 24 gotas. Foi prescrito, para uma criança de 30 Kg, 48 
gotas da solução oral, a cada doze horas. Em um sistema de 
distribuição de medicamentos por dose unitária, como de-
verá ser realizado o fracionamento para que o paciente re-
ceba a dose prescrita? Qual a concentração da bromoprida 
em cada dose prescrita? Se a criança permanecer internada 
por oito dias e a prescrição for mantida sem alteração, quan-
tos frascos da solução serão abertos para atendê-la? 
A) Fracionar em 1 dosador oral a quantidade de 2,0 mL;          

8 mg/mL; 2 frascos. 
B) Fracionar em 1 dosador oral a quantidade de 4,0 mL;              

16 mg/mL; 3 frascos. 
C) Fracionar em 2 dosadores orais a quantidade de 2,0 mL 

em cada; 16 mg/mL; 2 frascos. 
D) Enviar o frasco à enviado e a equipe de enfermagem que 

fará o fracionamento no ato da administração; 8 mg/mL; 
1 frasco. 

 

Questão 22 
O surgimento de cepas multirresistentes é, na atualidade, 
um problema de saúde pública, com implicações na segu-
rança e na eficácia da farmacoterapia de um número cada 
vez maior de infecções bacterianas. É uma das maiores 
ameaças à saúde global, colocando em risco a saúde hu-
mana, a saúde animal e o meio ambiente, devendo ser 
abordada no contexto da Saúde Única (One Health). Sobre 
o uso racional de antimicrobianos, marque V para as afir-
mativas verdadeiras e F para as Falsas. 
(     ) O farmacêutico deve respeitar a validade das receitas 

de antimicrobianos que é de dez dias em todo o terri-
tório nacional, a contar da data de sua emissão.  

(     ) O farmacêutico deve permitir a reutilização da receita 
por um período de seis meses a contar da data de sua 
emissão, durante períodos prolongados de tratamento, 
quando há indicação do uso contínuo.  

(     ) A prescrição de antimicrobianos deverá ser realizada 
em receituário sem modelo específico, desde que seja 
privativo do prescritor, feito em duas vias e que haja 
retenção de uma destas.  

(     ) Quando julgar pertinente, o farmacêutico poderá dis-
pensar quantidade inferior ao prescrito, uma vez que 
isto não impactará para o aumento da resistência, ao 
contrário do uso excessivo.  

(     ) Não se aplica às unidades hospitalares e, portanto, cabe 
ao farmacêutico da unidade hospitalar dispensar os anti-
microbianos prescritos, sem proceder com avaliação e in-
terpretação da prescrição, sem dar orientações sobre o 
uso.   

A sequência está correta em 
A) V, V, V, V, V. 
B) F, F, F, F, F. 
C) V, F, V, F, F. 
D) F, V, F, V, V. 
 

Questão 23 
Sobre o fracionamento de especialidades farmacêuticas, 
segundo a Resolução de Diretoria Colegiada da Anvisa nº 
67, de 08 de outubro de 2007 (RDC 67/2007), assinale a afir-
mativa INCORRETA. 
A) A farmácia deve possuir sala exclusiva para fracionamento 

de preparações estéreis contendo insumos citostáticos. 
B) No caso de fracionamento de medicamentos sólidos sem 

o rompimento da embalagem primária, o prazo de vali-
dade será aquele determinado pelo fabricante. 

C) Em medicamentos líquidos estéreis fracionados não é ne-
cessário realizar testes de esterilidade e de endotoxinas 
bacterianas em produtos que serão utilizados no prazo de 
48 horas. 

D) No caso de fracionamento de medicamentos sólidos com 
o rompimento da embalagem primária para os quais não 
há recomendações, o prazo de validade será a metade do 
tempo remanescente indicado na embalagem primária. 

 

Questão 24 
O dimensionamento e o controle de estoques de medica-
mentos são pontos críticos no processo de gestão da assis-
tência farmacêutica. Considerando que o consumo médio 
mensal de frascos de suspensão de cefalexina mono-hidra-
tada 50 mg/mL em uma unidade hospitalar é de 190 unida-
des; o tempo de duração do estoque é de 21 dias; e, o 
tempo de reposição é de 2 meses, qual será o estoque má-
ximo e o ponto de ressuprimento para manter o consumo 
por um mês?  
A) 570 frascos e 190 frascos. 
B) 3.990 frascos e 190 frascos. 
C) 3.990 frascos e 570 frascos. 
D) 399 frascos e 22.800 frascos. 
 

Questão 25 
Sobre as boas práticas de distribuição, armazenagem e de 
transporte de medicamentos, analise as afirmativas a se-
guir.  
I. Os medicamentos termolábeis devem ser armazenados 

sob refrigeração, em temperatura máxima que não ex-
ceda 8° C. 

II. Na ausência de recomendação específica do fabricante 
ou detentor do registro, os medicamentos devem ser 
mantidos em estoque na temperatura ambiente (entre 
15 e 30° C). 

III. As embalagens primárias dos medicamentos não devem 
ser posicionadas diretamente no chão; elas devem guar-
dar distância mínima do telhado e podem permanecer 
encostadas nas paredes. 

IV. Somente os medicamentos que contêm insumos farma-
cêuticos ativos fotoinstáveis devem ser protegidos da in-
cidência direta da luz solar, uma vez que a embalagem 
primária protege os demais. 

Está INCORRETO o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) III e IV, apenas. 
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Questão 26 
A figura a seguir, adaptada do livro Rang & Dale: Farmacologia (2016), resume os principais mecanismos fisiológicos envolvi-
dos na regulação da pressão arterial. Nos quadrados são indicados os locais de ação dos insumos farmacêuticos ativos (IFAs) 
que possuem ação anti-hipertensiva, por diferentes mecanismos. 
 

 
Legenda: ECA = enzima conversora de angiotensina; AI = angiotensina I; AII = angiotensina II; ET-1 = endotelina-1; NE = norepinefrina; NO = óxido nítrico. 
 

A partir do conhecimento dos locais e mecanismos de ação dos IFAs anti-hipertensivos, assinale a sequência de IFAS para 
substituição das letras A, B, C, D e E: 
A) A. carvedilol B. losartana C. captopril D. moxonidina E. propranolol 
B) A. losartana B. metildopa C. atenolol D. captopril E. espironolactona 
C) A. clonidina B. nifedipino C. furosemida D. ramipril E. hidroclorotiazida 
D) A. nifedipino B. clonidina C. propranolol D. hidroclorotiazida E. furosemida 
 

Questão 27 
Na hipótese da falta no mercado de suspensão de cefalexina mono-hidratada e do insumo farmacêutico ativo, o farmacêutico de-
verá realizar a transformação de comprimidos de cefalexina mono-hidratada disponíveis no estoque na concentração de 500 mg, 
em suspensão extemporânea. Considerando que um paciente receberá 300 mg de cefalexina a cada seis horas, durante sete dias, e 
que o farmacêutico deverá preparar uma suspensão na concentração de 50 mg/mL, assinale a alternativa que evidencia, respecti-
vamente: o volume de suspensão a ser administrado para o paciente a cada seis horas; a quantidade total de cefalexina mono-
hidratada que será administrada em todo o tratamento; e, o número de comprimidos necessários para preparar a suspensão em 
volume suficiente para o cumprimento da prescrição. 
(Considere: 52,60 mg de cefalexina mono-hidratada equivalem a 50 mg de cefalexina.) 

A) 3,0 mL; 8,837 g; e, 16 comprimidos. 
B) 6,0 mL; 0,8837 g; e, 17 comprimidos. 
C) 6,0 mL; 8.837 mg; e, 18 comprimidos. 
D) A RDC 67/2007 não permite que seja realizada a transformação de formas farmacêuticas sólidas em líquidas. 
 

Questão 28 
São exemplos de métodos de análise farmacoeconômica destinadas a selecionar a opção farmacoterapêutica que apresenta 
a melhor relação custo-efeito, EXCETO: 
A) Curva ABC. 
B) Incremental. 
C) Custo-efetividade. 
D) Minimização de custo. 
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Questão 29 
As políticas sociais são respostas técnicas e políticas do Es-
tado frente a problemas da sociedade, cuja superação é ne-
cessária para a garantia dos direitos sociais. Quanto mais de-
mocrático o Estado e quanto mais mobilizada a sociedade, 
maiores serão as chances de reconhecimento das demandas 
sociais. O significado prático dos princípios do Sistema Único 
de Saúde (SUS) no Brasil é que ele deve atender a todos 
(Princípio 1), investindo mais onde a carência é maior (Prin-
cípio 2) e de forma a ofertar um conjunto articulado e contí-
nuo de ações e serviços preventivos, curativos e coletivos, 
exigidos em cada caso para todos os níveis de complexidade 
de assistência (Princípio 3). 
(SANTOS, R. I. et al. Políticas de saúde e acesso a medicamentos.  Floria-

nópolis: UFSC, 2016. 224 p. Adaptado.) 
 

No contexto das políticas públicas de saúde no Brasil e das 
diretrizes do SUS, assinale a alternativa que indica os Prin-
cípios 1, 2 e 3, destacados no enunciado. 
A) Igualdade; Equidade; e, Universalidade. 
B) Universalidade; Igualdade; e, Equidade. 
C) Coletividade; Equidade; e, Complexidade. 
D) Universalidade; Equidade; e, Integralidade. 
 

Questão 30 
Antimicrobianos – antibióticos e quimioterápicos – atuam 
a partir de diferentes mecanismos de ação. Considere a 
atuação de alguns insumos farmacêuticos ativos. 
I. Inibe a síntese de proteínas ou produz proteínas defeitu-

osas. 
II. Interfere com a síntese de peptideoglicanos e, por con-

sequência, da parede celular.  
III. Inibe a síntese e a atividade de DNA e RNA.  
IV. Inibe a síntese e o metabolismo do ácido fólico e do fo-

lato.  
V. Inibe a síntese de proteínas DNA e RNA por despolariza-

ção do potencial de membrana.  
Assinale a correlação correta entre os mecanismos de ação 
citados e os antimicrobianos que atuam por cada um deles, 
respectivamente. 
A) I. Cefotaxima II. Gentamicina III. Ciprofloxacina IV. Trime-

tropim V. Doxiciclina 
B) I. Sulfametoxazol II. Daptomicina III. Doxiciclina IV. Amo-

xicilina V. Azitromicina 
C) I. Amicacina II. Cefuroxima III. Levofloxacina IV. Sulfadia-

zina de prata V. Daptomicina 
D) I. Slaritromicina II. Linezolida III. Vancomicina IV. Cotri-

moxazol V. Sulfadiazina de prata 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 

 
O uso de máscara durante a realização da prova é facultativo. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 

 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos bem como a utilização de máquinas calcu-
ladoras e/ou similares, livros, anotações, impressos, ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, 
borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido 
recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda 
eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o 
que não acarretará em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos. 

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do certame, no dia da realização das provas escritas, os candidatos 
serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. Excepcionalmente, poderão ser 
realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. 

4. O caderno de provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha para todos as funções. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém 
o número de questões previsto, se corresponde à função a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, 
ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todas as funções. Este período abrange a assinatura, assim como a transcrição 
das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(Gabarito) devidamente assinado em local específico. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de 
Inscrição (CCI) ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá se retirar do local 
de realização das provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá 
levar o seu caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles insista em sair do local de aplicação 
antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado 
pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior 
análise feita pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo.   

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, 
a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha.  

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 1 (um) dia 
útil, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 
Processo Seletivo no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.  

- A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo 
candidato com o fornecimento de dados referente à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Processo Seletivo. 




