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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

O que está por trás do movimento da  
“desistência silenciosa”? 

 

Nem Beyoncé, a diva do pop estadunidense, aguenta mais. 
Em junho, Break My Soul, nova música da cantora, fez sucesso: 
ela reclama que tem trabalhado demais e não consegue dormir 
à noite. O tema seguiu em alta no mês seguinte, quando o TikTo-
ker Zaid Khan viralizou com um vídeo no qual explica o conceito 
de quiet quitting. 

Em meio a imagens de dias ensolarados, áreas verdes e 
momentos simples do cotidiano, ele conta que conhecera re-
centemente o termo. “Você não está bem desistindo do seu 
trabalho, e sim da ideia ir além. Você ainda cumpre suas tare-
fas, mas não está mais concordando com a mentalidade hostil 
de que o trabalho tem que ser sua vida. A realidade é que não 
é, e seu valor como pessoa não é definido pelo seu ofício.” 

A “desistência silenciosa”, como estudiosos brasileiros 
têm optado por chamar, consiste em um combate discreto ao 
excesso de entregas e cobranças, fazendo apenas aquilo para o 
que você foi contratado, em busca de restabelecer o equilíbrio 
entre vida pessoal e profissional. 

Reclamar do trabalho não é novidade no mundo do entre-
tenimento. Em 1973, Raul Seixas cantou que deveria estar con-
tente porque tinha um emprego, mas achava tudo um saco. 
Cinco anos depois, Tim Maia engrossou o coro, pedindo para 
não ser amolado com esse papo de emprego, ele queria era sos-
sego. E lá em 1967, o urso Balu, do desenho Mogli, já havia dado 
a letra de que o segredo para uma vida tranquila era fazer o ne-
cessário, somente o necessário; o extraordinário era demais. 

Na história, sobram exemplos reais de movimentos de re-
sistência ou enfrentamento à opressão no ambiente trabalhista. 
A greve mais conhecida talvez seja a de 1º de maio de 1886 em 
Chicago, nos Estados Unidos. Na ocasião, dezenas de milhares 
de trabalhadores cruzaram os braços reivindicando a redução 
da jornada laboral de treze para oito horas diárias. O ato inspi-
rou a criação do Dia do Trabalho em muitos países, incluindo o 
Brasil. Os EUA, ironicamente, até hoje não reconhecem a data 
como feriado. 

Se o trabalho dignifica o homem — como afirmou Max 
Weber, economista alemão e um dos fundadores da sociologia 
moderna na virada do século XX —, a partir da década de 1970 
ele parece ter voltado a se aproximar do termo que originou a 
nomenclatura. Tripalium, em latim, designava um instrumento 
de tortura romano. 

Tal qual a máxima de Weber, o valor dos indivíduos passou 
a ser atrelado às funções exercidas e às horas dedicadas a elas. 
“Nesse contexto, os patrões passaram a esperar que as pessoas 
fizessem algo além daquilo para o que foram contratadas, quase 
como uma relação de vassalagem e como se precisassem ser 
gratas pelo trabalho que têm”, analisa o sociólogo da FURG. 

Somados a essa cultura de valorização do trabalho, crises 
econômicas e aumento do desemprego no século XXI contribu-
íram para desequilibrar a relação entre trabalhadores e seus 
empregadores. “Os patrões sabem que vão encontrar pessoas 
que aceitem novas condições que outrora não vigoravam, por-
que a situação do desemprego acrescenta níveis de precarie-
dade laboral”, destaca Costa. 

A situação se agrava no caso brasileiro, já que a taxa de de-
semprego chegou a 14,7% no segundo trimestre de 2021. No 
mesmo período deste ano, o índice recuou para 9,3%, mas re-
presenta 10,1 milhões de pessoas desocupadas. Um levanta-
mento da agência de classificação de risco Austin Rating coloca 
o Brasil em quinto lugar num ranking de desemprego em qua-
renta países. 

Além do estresse causado pela escassez de postos de tra-
balho, a cultura da hiperperformance criou o que a neurocien-
tista Joana Coelho chama de “produtividade tóxica”. “As pes-
soas estão produzindo cada vez mais, sem limites, dando conta 
de tudo. Mas isso tem consequências, pois ninguém consegue 
sustentar por muito tempo”, observa Coelho, sócia da Nêmesis, 
que oferece treinamentos para empresas aplicando princípios 
de neurociência organizacional. 

O principal efeito até agora foi o aumento de problemas 
relacionados à saúde mental causados pelo excesso de trabalho, 
com destaque para o burnout. 

(MARASCIULO, Marília. O que está por trás do movimento da 
“desistência silenciosa”? Revista Galileu, 2022. Disponível em: 

<https://revistagalileu.globo.com/sociedade/noticia/2022 
/12/o-que-esta-por-tras-do-movimento-da-desistencia-

silenciosa.ghtml> Acesso em 10/12/2022. Adaptado.) 
 

Questão 01 
De acordo com o texto, pode-se compreender que o fenô-
meno da “desistência silenciosa” consiste em  
A) reduzir o tempo dedicado à vida social e à vida profissional. 
B) cumprir as obrigações laborativas e descentralizar o trabalho. 
C) dedicar-se arduamente ao trabalho e abdicar da vida 

pessoal. 
D) devotar mais tempo à vida familiar e menos às tarefas 

laborais. 
 

Questão 02 
A autora do texto considera irônico o fato de os Estados Unidos 
não reconhecerem o Dia do Trabalho como feriado porque:  
A) Os EUA apresentam altos índices de trabalhadores afetados 

pelo burnout. 
B) Os americanos cumprem as mais longas jornadas de traba-

lho no mundo. 
C) O episódio que originou a data e marcou a história ocorreu 

no próprio país. 
D) O termo quiet quitting foi descrito pela primeira vez nos 

EUA, em 2022. 
 

Questão 03 
Só NÃO constitui uma estratégia argumentativa utilizada do 
texto:  
A) Enumeração. 
B) Alusão histórica. 
C) Dados estatísticos. 
D) Argumento de autoridade. 
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Questão 04 
Para comprovar a existência de conflitos nas relações laborais, 
a articulista apresenta uma contradição, que se encontra na 
seguinte passagem do texto: 
A) “O principal efeito até agora foi o aumento de problemas re-

lacionados à saúde mental causados pelo excesso de traba-
lho, com destaque para o burnout.” (11º§) 

B) “Além do estresse causado pela escassez de postos de traba-
lho, a cultura da hiperperformance criou o que a neurocien-
tista Joana Coelho chama de ‘produtividade tóxica’.” (10º§) 

C) “Se o trabalho dignifica o homem (...) ele parece ter voltado 
a se aproximar do termo que originou a nomenclatura. Tripa-
lium, em latim, designava um instrumento de tortura ro-
mano.” (6º§) 

D) “Somados a essa cultura de valorização do trabalho, cri-
ses econômicas e aumento do desemprego no século XXI 
contribuíram para desequilibrar a relação entre trabalha-
dores e seus empregadores.” (8º§) 

 

Questão 05 
Considerando a temática discutida no texto, só NÃO pertence 
ao mesmo campo semântico dos demais o termo: 
A) Greve. 
B) Burnout. 
C) Quiet quitting. 
D) Entretenimento. 
 

Questão 06 
Releia este excerto: “Em 1973, Raul Seixas cantou que deveria 
estar contente porque tinha um emprego, mas achava tudo 
um saco. Cinco anos depois, Tim Maia engrossou o coro, pe-
dindo para não ser amolado com esse papo de emprego, ele 
queria era sossego.” (4º§) Selecione a alternativa cuja palavra 
NÃO foi utilizada em sentido conotativo.  
A) Saco. 
B) Papo. 
C) Sossego. 
D) Amolado. 
 

Questão 07 
Assinale a alternativa em que a mudança de posição do 
adjetivo em relação ao substantivo com o qual se relaciona 
acarreta sensível alteração semântica. 
A) principal efeito (11º§) 
B) novas condições (8º§) 
C) mentalidade hostil (2º§) 
D) momentos simples (2º§) 
 

Questão 08 
Em qual enunciado o emprego da crase NÃO é determinado 
pela regência? 
A) “[...] o valor dos indivíduos passou a ser atrelado às 

funções exercidas [...]” (7º§) 
B) “[...] ela reclama que tem trabalhado demais e não 

consegue dormir à noite. [...] ” (1º§) 
C) “[...] exemplos reais de movimentos de resistência ou 

enfrentamento à opressão [...]” (5º§) 
D) “[...] efeito até agora foi o aumento de problemas 

relacionados à saúde mental [...]” (11º§) 

Questão 09 
Tradicionalmente, a conjunção “e” é classificada como coorde-
nada sindética aditiva. No entanto, ela pode introduzir outros 
sentidos, a depender do contexto semântico-pragmático em 
que foi empregada. Com base nessas informações, analise o 
emprego do conector “e” nas seguintes passagens do texto: 
I. “[...] ela reclama que tem trabalhado demais e não 

consegue dormir à noite.” (1º§) 
II. “‘Você não está bem desistindo do seu trabalho, e sim da 

ideia ir além’.” (2º§) 
III. “Max Weber, economista alemão e um dos fundadores 

da sociologia moderna [...]” (6º§) 
Os valores semânticos estabelecidos pela conjunção “e” são, 
respectivamente, de: 
A) Causa; concessão; e, conclusão. 
B) Explicação; contraste; e, condição. 
C) Finalidade; adversidade; e, tempo. 
D) Consequência; oposição; e, adição.  
 

Questão 10 
Analise este excerto: “Nem Beyoncé, a diva do pop estaduni-
dense, aguenta mais.” (1º§) A expressão destacada exerce a 
mesma função sintática que o termo sublinhado em: 
A) “O ato inspirou a criação do Dia do Trabalho em muitos 

países, [...]” (5º§) 
B) “Os EUA, ironicamente, até hoje não reconhecem a data 

como feriado.” (5º§) 
C) “[...] quando o TikToker Zaid Khan viralizou com um vídeo 

no qual explica [...]” (1º§) 
D) “Nesse contexto, os patrões passaram a esperar que as 

pessoas fizessem algo [...]” (7º§) 
 

POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA 
 

Questão 11 
A Lei nº 8.080/1990 criou dispositivos de negociação e pactua-
ção para a gestão compartilhada do SUS. As Comissões Inter-
gestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de 
negociação e pactuação entre gestores, em relação aos aspec-
tos operacionais do Sistema Único de Saúde (SUS). Conside-
rando que o Decreto nº 7.508/2011 define as pactuações que 
poderão ocorrer nas Comissões Intergestores, marque V para 
as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. 
(     ) Diretrizes gerais sobre regiões de saúde, integração de li-

mites geográficos, referência e contrarreferência e demais 
aspectos vinculados à integração das ações e serviços de 
saúde entre os entes federativos. 

(     ) Responsabilidades dos entes federativos na Rede de Aten-
ção à Saúde, de acordo com o seu porte demográfico e seu 
desenvolvimento econômico-financeiro, estabelecendo 
as responsabilidades individuais e solidárias. 

(     ) Diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interes-
tadual, a respeito da organização das redes de atenção à 
saúde, principalmente no tocante à gestão institucional e 
à integração das ações e serviços dos entes federativos. 

A sequência está correta em 
A) V, V, V. 
B) F, F, V. 
C) F, V, F. 
D) V, F, F. 
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Questão 12 
Saúde da Família é a estratégia eleita pelo Ministério da Saúde 
(MS) para a reorganização da Atenção Básica no país. Através 
dela, a atenção à saúde é realizada por uma equipe composta 
por profissionais de diferentes categorias multidisciplinares 
que trabalham de forma articulada e interdisciplinar. A Saúde 
da Família deverá ser composta minimamente por: 
A) Um médico de família ou generalista; enfermeiro; auxiliar de 

enfermagem; e, Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 
B) Dois médicos de família ou dois generalistas; enfermeiro; nu-

tricionista; psicólogo; cirurgião-dentista; auxiliar de enferma-
gem; e, Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

C) Um médico de família ou generalista; enfermeiro; nutricio-
nista; psicólogo; farmacêutico; cirurgião-dentista; auxiliar de 
enfermagem; e, Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

D) Três médicos de família ou três generalistas; enfermeiro; 
psicólogo; cirurgião-dentista e/ou técnico em higiene dental; 
auxiliar de enfermagem; e, Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS). 

 

Questão 13 
De acordo com a Lei nº 8.080/1990, compete à direção esta-
dual do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO:  
A) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 
B) Participar da formulação da política e da execução de ações 

de saneamento básico. 
C) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 
D) Formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insu-

mos e equipamentos para a saúde de forma suplementar. 
 

Questão 14 
Considerando que o Pacto pela Saúde se trata de um conjunto 
de mudanças articuladas sendo elas em três dimensões, asso-
cie-as adequadamente.  
1. Pacto pela Vida. 
2. Pacto em Defesa do SUS. 
3. Pacto de Gestão. 
(     ) Estabelece responsabilidades sanitárias e diretrizes para a 

gestão do SUS expressas em Termos de Compromisso de 
Gestão (TCG), tendo como prioridades: descentralização; 
regionalização; financiamento; planejamento; programa-
ção; regulação; participação e controle social; gestão do 
trabalho; e, educação na saúde. 

(     ) Compromisso dos gestores em torno de prioridades que 
apresentam impacto sobre a situação de saúde da popu-
lação brasileira. Estabelece uma agenda de compromissos 
sanitários, objetivos, indicadores e metas a serem pactua-
dos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, res-
peitando as suas especificidades sanitárias. 

(     ) Expressa compromissos entre os gestores com a consoli-
dação da reforma sanitária e articula ações que visam qua-
lificar o SUS como política pública, tendo como priorida-
des: mobilização social; direitos dos usuários do SUS; e, 
ampliação do diálogo com a sociedade. 

A sequência está correta em 
A) 3, 2, 1. 
B) 1, 3, 2. 
C) 2, 1, 3. 
D) 1, 2, 3.  

Questão 15 
A Lei nº 8.080/1990 dispõe sobre as condições para a promo-
ção, proteção, atenção e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências. No que tange às ações e serviços públicos de sa-
úde e os serviços privados contratados ou conveniados que in-
tegram o Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a re-
gulamentação prevista na Constituição Federal de 1988, bem 
como os seus princípios, analise as afirmativas a seguir. 
I. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 

integridade física e moral. 
II. Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde. 
III. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços 

de saúde e sua utilização pelo usuário. 
IV. Organização dos serviços públicos, a fim de garantir o direito 

de saúde ao usuário, mesmo sendo executado com duplici-
dade, considerando meios diferentes para fins idênticos. 

Está correto o que se afirma apenas em  
A) I e II. 
B) I, II e III. 
C) I, III e IV 
D) II, III e IV. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
  
Considere a fórmula farmacêutica dada na tabela a seguir, que 
se encontra na 2ª edição do Formulário Nacional da Farmaco-
peia Brasileira (p. 152; 2012), para responder às questões 16 e 17.  
 

Tabela 1. Composição qualitativa e quantitativa da 
formulação 

 

Componentes Quantidade  

Sulfato ferroso hepta-hidratado 4 g 
Ácido cítrico 0,21 g 
Flavorizante qs 
Sacarose 85,0 g 
Água purificada qsp 100 mL 

 

Questão 16 
Corresponde à forma farmacêutica descrita: 
A) Gel. 
B) Elixir. 
C) Xarope. 
D) Suspensão. 
 

Questão 17 
A partir da fórmula farmacêutica dada, assinale a alternativa 
que indica, respectivamente: a quantidade de sulfato ferroso 
hepta-hidratado necessária para preparar 250 mL da formula-
ção; a concentração de ferro elementar na formulação; e, a fun-
ção farmacotécnica da sacarose. Considere que cada 124,45 mg 
de sulfato ferroso hepta-hidratado equivale a 25 mg de ferro 
elementar.  
A) 10 g; 8,035 g/mL; e, adoçante. 
B) 10 g; 40 mg/mL; e, edulcorante. 
C) 4.000 mg; 40 mg/mL; e, espessante. 
D) 10.000 mg; 8,035 mg/mL; e, edulcorante. 
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Questão 18 
Sobre as formas farmacêuticas apresentadas na tabela a seguir, 
assinale a correta associação entre elas e suas características. 

1. Solução. 
2. Suspensão. 
3. Gel. 
4. Elixir. 
5. Creme. 
A. Forma farmacêutica líquida composta por duas fases, na 

qual o insumo farmacêutico ativo insolúvel ou minimamente 
solúvel está disperso em um veículo aquoso ou oleoso. 

B. Forma farmacêutica semissólida composta por duas fases – 
aquosa e oleosa, na qual deve ser incorporado um agente 
tensoativo, a fim de dar estabilidade para o sistema e permi-
tir a sua preparação. 

C. Forma farmacêutica líquida composta por uma só fase, na 
qual o insumo farmacêutico ativo e os excipientes estão to-
talmente solubilizados em um veículo contendo entre 20 e 
50% de álcool etílico. 

D. Forma farmacêutica semissólida composta pela dispersão de 
macromoléculas (fase externa) em um veículo aquoso ou 
hidroalcóolico (fase interna). 

E. Forma farmacêutica líquida composta por uma só fase, na 
qual o insumo farmacêutico ativo e os excipientes estão to-
talmente solubilizados em um veículo aquoso ou oleoso. 

A associação está correta em 
A) 1/C; 2/D; 3/B; 4/E; 5/A. 
B) 1/E; 2/A; 3/D; 4/C; 5/B. 
C) 1/A; 2/B; 3/E; 4/D; 5/B. 
D) 1/D; 2/C; 3/A; 4/B; 5/E. 
 

Questão 19 
Considerando a estabilidade e o prazo de validade pretendido 
para a formulação descrita, podemos afirmar que para assegu-
rar a estabilidade 
A) microbiológica podem ser incorporados agentes conservan-

tes, como o metabissulfito de sódio e o ácido ascórbico na 
formulação. 

B) química da formulação podem ser incorporados agentes 
antioxidantes primários verdadeiros, como o EDTA e o 
ácido cítrico. 

C) química e física, a formulação deve ser envasada em frasco 
hermético, opaco ou âmbar, protegendo o produto da luz 
solar direta e da evaporação do solvente.  

D) química podem ser incorporados agentes tensoativos na 
formulação, com a finalidade de melhorar a molhabilidade, 
como o lauril sulfato de sódio e o propilenoglicol. 

 

Questão 20 
Para evitar contaminação bacteriana, frascos-ampola de anfo-
tericina B lipossomal, após reconstituição, devem ser armazena-
dos sob refrigeração por, no máximo, 24 horas. A temperatura 
correta de armazenagem do produto e outras recomendações 
que devem ser seguidas são: 
A) 0° C; manter no freezer. 
B) Até 12° C; não congelar. 
C) Entre 2 e 8° C; não congelar. 
D) Entre –2 e –8° C; manter ao abrigo da luz solar direta. 

Questão 21 
O sistema de distribuição de medicamentos por dose unitária 
em unidades hospitalares visa a atender necessidades tera-
pêuticas individualizadas de pacientes em serviços de saúde 
que optem por este sistema. Para o preparo de doses unitárias 
é permitido realizar, EXCETO: 
A) Fracionar especialidades farmacêuticas sólidas, por subdivisão 

da embalagem primária original, mantendo a sua integridade. 
B) Subdividir especialidades farmacêuticas líquidas com rompi-

mento da embalagem primária e manutenção do prazo de 
validade indicado nas embalagens primárias originais.  

C) Transformar especialidades farmacêuticas sólidas em for-
mas farmacêuticas líquidas de uso extemporâneo, desde 
que seja apresentada justificativa técnica pelo prescritor. 

D) Subdividir especialidades farmacêuticas líquidas com rompi-
mento da embalagem primária, desde que sejam atendidas 
as normas de boas práticas de manipulação de preparações 
magistrais e oficinais previstas na RDC nº 67/2007. 

 

Questão 22 
Sobre antimicrobianos, assinale a afirmativa correta. 
A) A etapa de pesagem de antimicrobianos pode ser feita na 

central de pesagem da farmácia hospitalar que exercer ativi-
dades de manipulação. 

B) Na unidade hospitalar, o farmacêutico não precisa realizar o 
acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes que 
fazem uso de antimicrobianos.  

C) A obrigatoriedade da existência de salas dedicadas para an-
timicrobianos não é válida para farmácias hospitalares que 
exerçam atividades de manipulação, transformação, ou sub-
divisão de produtos contendo esta classe de insumo farma-
cêutico ativo. 

D) Formas farmacêuticas sólidas e líquidas de uso oral contendo 
antimicrobianos podem ser preparadas, transformadas, ou 
subdivididas em farmácias hospitalares que exerçam ativida-
des de manipulação, desde que sob orientação do farmacêu-
tico e conforme as normas previstas na RDC nº 67/2007. 

 

Questão 23 
Sobre as normas vigentes para preparo de produtos para Nu-
trição Parenteral (NP) na farmácia hospitalar e uso, assinale a 
afirmativa correta. 
A) Nutrição parenteral extemporânea é aquela preparada sob 

prescrição médica, com formulação individualizada, para iní-
cio de uso em até 48 horas após sua preparação, mantida 
sob refrigeração.  

B) Todas as unidades de NPs prontas devem ser submetidas à 
inspeção visual para assegurar integridade física da emba-
lagem, ausência de partículas em suspensão ou precipitadas 
e separação de fases.  

C) Todo produto de NP deve ser envasado em embalagem pri-
mária impermeável, opaca e contendo rótulo, a fim de evitar 
trocas com o meio, proteger ingredientes fotossensíveis e 
permitir a identificação. 

D) Cabe ao farmacêutico realizar a avaliação farmacêutica da 
prescrição; o desenvolvimento da formulação; a manipula-
ção e o controle de qualidade do produto; assegurar a con-
servação; e, administrar a NP.  
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A figura representa, pelas letras A, B, C, D, e E, o local de ação 
de diferentes antimicrobianos. Analise a imagem para respon-
der às questões 24 e 25. 
 

 

(Antimicrobianos: bases teóricas e usos clínicos. Disponível em: 
https://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/rede_rm/ 

cursos/rm_controle/opas_web/modulo1/conceitos.htm. 
 Acesso em: 12/2022.) 

 

Questão 24 
I. Antimicrobianos da classe A interagem com o polissacarídeo 

da membrana externa de bactérias Gram-negativas, reti-
rando cálcio e magnésio, resultando em aumento de perme-
abilidade e perda de conteúdo celular.  

II. Antimicrobianos da classe B, em associação sinérgica, inter-
ferem em diferentes etapas da síntese do ácido folínico, 
comprometendo a síntese dos ácidos nucléicos e a prolife-
ração microbiana.  

III. Antimicrobianos da classe C se ligam às proteínas ligadoras 
de penicilina (PLP) e interferem na síntese dos peptideogli-
canos da parede bacteriana, promovendo lise, perda de con-
teúdo e morte dos micro-organismos.  

IV. Antimicrobianos da classe D inibem a DNA-girase e estimu-
lam a síntese descontrolada de RNA mensageiro e de prote-
ínas, provocando a morte dos micro-organismos.  

V. Antimicrobianos da classe E impedem a síntese proteica por 
se ligarem a diferentes porções dos ribossomos e promove-
rem despolarização do potencial de membrana, causando 
extravasamento de conteúdo citoplasmático e morte dos 
micro-organismos.  

Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e III. 
B) II e IV. 
C) I, III e V. 
D) I, II, III e IV. 
 

Questão 25 
Linhagens de Staphylococcus aureus multirresistentes são co-
mumente encontradas em ambientes nosocomiais, gerando 
problemas clínicos e epidemiológicos, limitando as opções far-
macoterapêuticas para tratar as infecções e prolongando o 
tempo dos tratamentos em unidades hospitalares. A resistên-
cia do S. aureus à meticilina se deve à aquisição do gene mecA, 
que codifica proteínas ligadoras de penicilinas (PLP) alteradas. 
Sobre infecções hospitalares, analise as ações do farmacêutico 
hospitalar que contribuem para controle de infecções nosoco-
miais causadas por S. aureus meticilina resistente (MRSA) e 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

(     ) Recomendar o uso de álcool etílico 96 GL como antis-
séptico para higienização das mãos (PAHMs).  

(     ) Elaborar tabelas de preços de antimicrobianos para subsi-
diar ações de gestão de estoque e atualizações nos guias 
farmacoterapêuticos.  

(     ) Subsidiar decisões técnicas relacionadas ao controle de 
antimicrobianos, recomendando o uso de antimicrobia-
nos β-lactâmicos.  

(     ) Promover ações educativas sobre o uso racional de anti-
microbianos, ressaltando a importância do cumprimento 
do esquema posológico prescrito.  

(     ) Realizar levantamento da frequência de indicação profilática 
e terapêutica de antimicrobianos e monitorar o consumo 
mensal de antimicrobianos por unidades de internação.  

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

Questão 26 
Os métodos de documentação da prática do cuidado farma-
cêutico são conhecidos como métodos de seguimento farma-
coterapêutico. “Método de seguimento farmacoterapêutico, 
que enfatiza o planejamento dos cuidados a serem ofertados 
ao usuário e envolve sete etapas: coleta e interpretação de in-
formações relevantes do usuário; identificação de problemas 
relacionados com medicamentos (PRMs); descrição dos obje-
tivos terapêuticos desejados; relação das alternativas terapêu-
ticas possíveis e disponíveis para o tratamento; seleção e indi-
vidualização do tratamento mais adequado; implementação 
da decisão terapêutica; e, delineamento do plano de monito-
rização para alcançar os resultados terapêuticos desejados.” 
Trata-se do método: 
A) MRT 
B) TOM 
C) SOAP 
D) PWDT  

 
Questão 27 
A avaliação dos resultados da farmacoterapia representa uma 
parte essencial do processo do cuidado farmacêutico. Há qua-
tro tipos de estudos úteis para comparação das opções farma-
coterapêuticas que relacionam os custos e as consequências 
do tratamento. NÃO é um estudo com tal finalidade: 
A) Custo-utilidade. 
B) Programa SOAP. 
C) Custo-efetividade.  
D) Análise de minimização de custos. 

 
Questão 28 
Cipolle, Strand e Morley (2004) classificam os Problemas Relaci-
onados a Medicamentos (PRMs), segundo avaliações indica-
das, corretamente, em: 
A) Erros de medicação. 
B) Eficácia, efetividade e eficiência. 
C) Necessidade, efetividade e segurança. 
D) Indicação, efetividade, segurança e adesão. 
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Questão 29 
Analise as afirmativas a seguir. 
I. “O método _________________ é útil para projeção de ne-

cessidades orçamentárias para aquisição de medicamentos 
quando não há dados de consumo, demográficos ou epide-
miológicos, sendo aplicado com base na extrapolação de da-
dos de consumo por comparação com outras áreas ou po-
pulações semelhantes.” 

II. “O método _________________ se baseia na análise do 
comportamento de consumo de medicamentos durante 
um espaço de tempo; dados de morbidade e de esque-
mas terapêuticos não são considerados para fins de pro-
gramação.” 

III. “O método _________________ é útil para medicamentos 
destinados ao tratamento de doenças que possuem serviço 
de registro e acompanhamento de usuários, pois se baseia 
na estimativa de medicamentos em função da disponibili-
dade de serviços ofertados à determinada população.” 

IV. “O método _________________ é útil para a padronização de 
um novo medicamento, pois se baseia, dentre outros dados, 
na prevalência ou incidência de uma doença e nos esquemas 
terapêuticos comumente utilizados para o medicamento.” 

Considerando o método definido, assinale a associação 
correta. 
A) I. consumo histórico II. consumo ajustado III. perfil epidemi-

ológico IV. oferta de serviço 
B) I. oferta de serviço II. perfil epidemiológico III. consumo his-

tórico IV. consumo ajustado 
C) I. consumo histórico II. oferta de serviço III. perfil epidemio-

lógico IV. consumo ajustado 
D) I. consumo ajustado II. consumo histórico III. oferta de ser-

viço IV. perfil epidemiológico 
 

Questão 30 
As atividades de programação, aquisição, armazenamento e dis-
tribuição são atividades gerenciais que exigem adequado plane-
jamento. Essas atividades estão intrinsecamente relacionadas e 
exigem do farmacêutico, além do conhecimento técnico, o co-
nhecimento de gestão de recursos financeiros, materiais e hu-
manos. O dimensionamento e o controle de estoques de medi-
camentos são fatores decisivos para sucesso ou fracasso da 
gestão da assistência farmacêutica, estando intimamente rela-
cionados com faltas e pdesperdícios (de medicamentos).  

(DIEHL, E. E. et al. Assistência Farmacêutica no Brasil: política, gestão e 
clínica. Logística de medicamentos. Florianópolis: UFSC. 2016. 

Adaptado.)  
 

O consumo médio mensal em uma unidade hospitalar de bol-
sas de 300 mL de solução de linezolida a 2 mg/mL para tratar 
pacientes com infecção por S. aureus MRSA é de trinta e cinco 
unidades e o estoque dura trinta dias. Se o tempo de reposição 
é de três meses, qual será o estoque máximo e o ponto de res-
suprimento para manter o consumo durante um mês, respec-
tivamente?  
A) 105 e 35 bolsas. 
B) 140 e 35 bolsas. 
C) 1.050 e 105 bolsas. 
D) 1.050 e 140 bolsas. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

INSTRUÇÕES 
 

É facultativo o uso de máscara durante a aplicação da prova. 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 calculadoras e/ou 
similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. 
Especificamente, não será permitido o candidato ingressar 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 acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Processo Seletivo, 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 para consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha para cargos de Nível Fundamental, Nível 
Médio e Técnico – Administrativo, Nível Médio e Técnico – Assistencial e Nível Superior Assistencial – Não Médicos. 

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 ao cargo 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, não cabendo reclamações posteriores 
neste sentido. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todos os cargos. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções de respostas (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 a 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 comprovante de inscrição 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 também poderá retirar-se 
do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o 
caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos 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 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) dias útil, a 
partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Processo Seletivo 
de Provas 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 referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme 
disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Processo Seletivo. 




