MUNICÍPIO DE IPUAÇU
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2019

CARGO: FARMACÊUTICO
NOME:

INSCRIÇÃO:

RG:

INSTRUÇÕES:
a)

O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome,
número de inscrição, nº RG e cargo pretendido;
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal;
c) A prova terá duração de 4(quatro) horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
d) Este caderno contém um total de 40 (quarenta) questões objetivas, sendo 04 (quatro) questões de Português, 04
(quatro) questões de Matemática/Raciocínio Lógico, 02 (dois) questões de Informática Básica, 02 (dois) questões de
Conhecimentos Gerais/Atualidades e 28 (vinte e oito) questões de Conhecimentos Específicos/Legislação;
e) Cada questão apresenta 5 (cinco) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta;
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído, exceto se estiver com problemas de impressão que prejudique seu
preenchimento;
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA,
marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova,
conforme exemplo a seguir:

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 40, que será o único
documento válido para sua correção e sua assinatura;
i) O CARTÃO-RESPOSTA contém 40 questões;
Exemplo do modo correto de marcação das respostas:

j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica/scanner para o processamento dos resultados,
não podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “g” e alínea “i”;
Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta e o candidato perderá esta pontuação.
O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato;
Não deixe nenhuma questão sem resposta;
Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar, nem qualquer outro tipo de consulta;
Somente utilize caneta azul ou preta;
O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída;
O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação
do seu gabarito;
Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala.

BOA PROVA!
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I - PROVA DE PORTUGUÊS – (04 questões)

Leia o texto abaixo para resolver as questões 01 e 02:
(Texto)
Tecnologia e Humanidade
A tecnologia, que antes surgiam entre decênios e hoje são renovadas, constantemente, nos ajuda em diversas
áreas e facilita processos, além de acelerar as comunicações, gerando resultados cada vez rápidos. Acontece que
para tudo há um limite, e ainda que não façam tantos anos que a tecnologia atingiu um certo ápice, existem
pessoas comprovando na pele que o excesso de tecnologia pode prejudicar a vida social e até mesmo a saúde.
Não só o fato de vermos famílias inteiras ou grupos de amigos em um restaurante por exemplo, imersos, todos,
em seus celulares e tablets ultra modernos sem conversar. Há também outras situações que nos mantém reféns
da modernidade: ter que olhar o email diversas vezes por dia, acompanhar as atualizações das redes sociais,
responder centenas de mensagens e de depender de uma conexão de alta velocidade 24 horas por dia para
satisfazer nossas curiosidades, buscar informações, cumprir tarefas, pagar contas, descobrir tendências, ideias,
empresas, pessoas, etc…
Mas como definir se a quantidade de contato que temos com a tecnologia chega a ser prejudicial? David Backer,
fundador da The School of Life deu uma palestra em São Paulo algumas semanas atrás sobre o tema Tecnologia
e Humanidade e por sorte estivemos presentes para escutar o que David tinha a dizer. Seu discurso foi sobre o
quanto a tecnologia tem influenciado as relações pessoais, sociais e o quanto deixamos que ela invada nossa
vida, acabando com a nossa privacidade, desrespeitando nosso ritmo psíquico, biológico e afetando até mesmo
nossa saúde. Máquinas, equipamentos, dispositivos são essenciais para sobreviver em um modelo de sociedade
onde o virtual está cada dia mais próximo do real. Descobrir um limite de interação com as tecnologias é algo
individual, cada um deve buscar essa equação para respeitar sua própria natureza.
adaptado de: https://exame.abril.com.br/blog/o-que-te-motiva/tecnologia-e-humanidade/
O avanço científico tecnológico está cada vez mais presente no cotidiano de pessoas no mundo todo, tal, que,
antigamente, ocorria em um período muito maior do que o de hoje. As tecnologias que, antigamente, surgiam
entre decênios, hoje surgem a cada trimestre. De fato a tecnologia está em uma aceleração constante, e logo, o
mundo estará na era da computação cognitiva ou mais, popularmente, conhecida como: A era da inteligência
artificial.
QUESTÃO 01. Sobre o texto, é correto afirmar que:
I.

Apesar do uso excessivo da tecnologia na vida de certas pessoas, o valor significativo das inovações da
comunicação digital está no fato de que, hoje, tudo ocorre de forma eficiente e dinâmica, facilitando uma
série de conveniências na vida das pessoas em geral.
II. O texto discute uma questão díspar, pois ao mesmo tempo em que existem comodidades promovidas pela
presença da tecnologia na vida das pessoas, há um grande risco dessas inovações afetarem a saúde física e
mental dos usuários, sobretudo em função da exposição.
III. A tese central do texto corresponde à busca do equilíbrio na integração entre dispositivos informatizados e a
rotina social das pessoas comuns.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

apenas II e III são verdadeiras.
apenas II é verdadeira.
apenas I e III são verdadeiras.
apenas III é verdadeira.
I, II e III são verdadeiras.

QUESTÃO 02. O termo decênios, no texto, tem relação sinonímica com:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

eras.
décadas.
centênios.
séculos.
período de dez meses.

QUESTÃO 03. Leia:

fonte:
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjH057PruLlAhUOHLkGHTASBrMQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Frapaduracu
lt.blogspot.com%2F2014%2F12%2Fhagar-o-horrivel.html&psig=AOvVaw3-X6Bm-LMXh4A2d45yEg6-&ust=1573568687885778

Atente-se à seguinte frase: “Lembre-se, o menor palito vai ter que contar pra minha esposa que eu não vou estar
em casa para nosso aniversário de casamento”. A expressão em destaque remete a uma das formas de emprego
do verbo, que em sua natureza morfológica e sintática pode assumir uma estrutura reflexiva e, assim, ligar-se a
um pronome da mesma classificação. Com essa consideração em mente, marque a alternativa na qual não há
um verbo reflexivo.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Giulia chegou atrasada, porque perdeu o ônibus e demorou um pouco mais para se maquilar.
Precisa-se de mão de obra especializada para trabalhar em regime CLT.
Dissera que nos veríamos em breve, porém não combinamos nenhuma data ou horário específico.
Arrependi-me amargamente de não ter ido ao aniversário da minha colega de trabalho.
O jardineiro feriu-se com um objeto pontiagudo durante a execução de um serviço.

QUESTÃO 04. Qual das alternativas abaixo está incorreta em relação ao emprego do hífen?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

pan-americano.
micro-organismo.
proótico.
interregional.
extrauterino.

II – PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA – (04 questões)
QUESTÃO 05. Luana gastou 2⁄7 de 42% de seu salário em presentes para seus sobrinhos e 3⁄44 do restante no
salão e ainda lhe restaram R$1.476,00. Nessas condições, determine o valor do salário de Luana.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R$ 2.300,00
R$ 2.180,00
R$ 1.800,00
R$ 1.180,00
R$ 880,00

QUESTÃO 06. 𝑋𝑌𝑍 é um triângulo no qual a bissetriz interna relativa ao ângulo 𝑋̂ é igual ao lado 𝑋𝑌 e a bissetriz
interna relativa ao ângulo 𝑌̂ é igual ao lado 𝑌𝑍. Determine os ângulos do triângulo 𝑋𝑌𝑍.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

𝑋̂
𝑋̂
𝑋̂
𝑋̂
𝑋̂

≈ 23°41′ 36"/ Ŷ ≈79°3'36"/ 𝑍̂ ≈ 77°13′50"
≈ 31°41′ 36"/ Ŷ ≈87°3'36"/ 𝑍̂ ≈ 61°13′50"
≈ 33°41′ 36"/ Ŷ ≈83°3'36"/ 𝑍̂ ≈ 63°13′50"
≈ 27°41′ 36"/ Ŷ ≈83°3'36"/ 𝑍̂ ≈ 69°13′50"
≈ 17°41′ 36"/ Ŷ ≈83°3'36"/ 𝑍̂ ≈ 59°13′50"

QUESTÃO 07. Roberta é animadora de festa infantil e cobra uma taxa fixa de R$200,00, mais R$30,00 por hora,
independente do trabalho. Lívia, na mesma função, cobra uma taxa fixa de R$155,00, mais R$45,00 por hora.
O tempo máximo de duração de um trabalho, para que a contratação de Lívia não fique mais cara que a de
Roberta, é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1 horas
2 hora
5 horas
4 HORAS
3 horas

QUESTÃO 08. Sabendo-se que 𝑚 − 𝑛 = 30, determine 𝑚 e 𝑛 respectivamente na proporção
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

𝑚
𝑛

5

= 2.

70 e 40
40 e 10
50 e 20
60 e 30
70 e 30

III – PROVA DE INFORMÁTICA BÁSICA – (02 questões)

QUESTÃO 09. Considere a imagem a seguir, um fragmento de uma planilha Microsoft Excel 2013.

Se inserirmos a fórmula: =C1^C2+(A2) na célula C4 conforme mostrado na imagem acima em uma

planilha do excel 2013, qual será o resultado obtido na referida célula?
(A) #VALOR!
(B) 30
(C) 12
(D) 04
(E) 03
QUESTÃO 10. Em relação ao Microsoft Word 2013 Responda: ao se pressionar as teclas de atalho <Ctrl> + <P>
será aberto o menu de?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Visualização do documento
Menu para pesquisar palavras no texto
Menu para localizar palavras no texto e substituir por outra desejada
Menu para escolha da fonte desejada
Menu de impressão do texto

IV - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – (02 questões)

QUESTÃO 11. Analise as alternativas e marque a correta. Está localizada a 13km do centro de Ipuaçu SC, sua
represa tem uma área de 6km²
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Usina Hidrelétrica Queda-d’água
Parque Aquífero Queixada
Usina Hidrelétrica Queixada
Usina Hidrelétrica Quebra-queixo
Aquífero Ticuna

Fonte: Portal de Tutismo de Ipuaçu: https://turismo.ipuacu.sc.gov.br/equipamento/index/codEquipamento/6827

QUESTÃO 12. Marque a alternativa que completa corretamente as lacunas. Ipuaçu, é de origem __________ e
tem como significado __________ ou ____________. Nome também dado ao rio que corta o município de
norte a sul.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Tupi-guarani – lajeado grande – fonte grande
Ticuna – grande água – fonte grande
Tupinambás - lajeado grande – fonte grande
Tupi-guarani – lajeado de pedras – água limpa
Tupinambás - lajeado grande – água limpa

Fonte: Portal de Tutismo de Ipuaçu: https://turismo.ipuacu.sc.gov.br/sobre-a-cidade

V - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO – (28 questões)

QUESTÃO 13. Para profilaxia antibiótica em Cirurgia Bariátrica, com manipulação de alças, a ANVISA recomenda
o uso de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Cefazolina.
Garamicina.
Daptomicina.
Metronidazol.
Ciprofloxacino.

QUESTÃO 14. Para cirurgia pancreática sem abertura do trato gastrointestinal, a ANVISA recomenda a profilaxia
antibiótica com:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ciprofloxacino.
Ceftriaxone.
Oxacilina.
Ceftriaxone + Metronidazol.
Não indica profilaxia.

QUESTÃO 15. Sobre o extrato mole, analise os excertos a seguir:
I.

É a preparação de consistência pastosa obtida por evaporação parcial de solvente utilizado na sua
preparação.
II. São utilizados como solvente, unicamente, álcool etílico, água, ou misturas álcool etílico/água em proporção
adequada.
III. Apresentam, no mínimo, 85% de resíduo seco (p/p). Se necessário podem ser adicionados conservantes
inibidores do crescimento microbiano.
Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

QUESTÃO 16._______________ é a forma farmacêutica sólida contendo uma dose única de um ou mais
princípios ativos, com ou sem excipientes. Consiste de agregados sólidos e secos de volumes uniformes de
partículas de pó resistentes ao manuseio.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Pasta.
Glóbulo.
Granulado.
Gel lipofílico.
Excipiente.

QUESTÃO 17. Medicações conservadas em refrigerador devem ser mantidas em temperaturas entre:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

-20º e 0º C.
-5º e +5º C.
-2º e +2º C.
+2º e +8º C.
+8º e +15º C.

QUESTÃO 18. Os recipientes para preparações injetáveis são classificados em:
I. recipientes para dose única.
II. recipientes para dose múltipla.
III. recipientes para perfusão.
Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

QUESTÃO 19. Sobre as Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem e de Boas Práticas de Transporte de
Medicamentos, considere a alternativa incorreta:
(A) Armazenagem em trânsito é o conjunto de procedimentos, de caráter temporário, relacionados ao trânsito
de carga, que envolvem as atividades de recebimento, guarda temporária, conservação e segurança de
medicamentos.
(B) Boas Práticas de Transporte (BPT): conjunto de ações que asseguram a qualidade de um medicamento por
meio do controle adequado durante o transporte e armazenagem em trânsito, bem como fornecem
ferramentas para proteger o sistema de transporte contra medicamentos roubados, avariados e/ou
adulterados.
(C) Contêiner: ambiente utilizado para armazenamento ou transporte de produtos, com a temperatura
controlada, sem refrigeração.
(D) Expedição é o contêiner: ambiente utilizado para armazenamento ou transporte de produtos, podendo ser
refrigerado e com a temperatura controlada.
(E) Todas estão incorretas.
QUESTÃO 20. Medicamento termolábil é o medicamento cuja especificação de temperatura máxima seja igual
ou inferior a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

0º C.
2º C.
4º C.
6º C.
8º C.

QUESTÃO 21. Cloridrato de amiodarona e Cloridrato de propafenona são, respectivamente, antiarrítmicos de
classes:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ic e III.
III e Ic.
II e III.
III e II.
Ic e II.

QUESTÃO 22. “fração F(ab')2de imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo 5mg de veneno-referência de
Tityus serrulatus (soroneutralização em cobaias) (5 mg/5 mL).”
O excerto traz a definição de soro:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Antoescorpiônico.
Antibotulínico.
Anticrotálico.
Antilonômico.
Antilaquético.

QUESTÃO 23. São Antineoplásicos Anticorpo Monoclonal, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Carmustina.
Trastuzumabe.
Rituximabe.
Bevacizumabe.
Cetuximabe.

QUESTÃO 24. Qual dos fármacos abaixo é classificado como hormônio antiandrogênico?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Desmopressina.
Fulvestranto.
Propiltiouracil.
Ciproterona.
Nandrolona

QUESTÃO 25. Relacione a primeira coluna com a segunda coluna.
PRIMEIRA COLUNA
(X) Anticoagulantes
(Y) Estimulante da formação de células sanguíneas

SEGUNDA COLUNA
I. (__) Filgrastima
II. (__) Plerixafor
III. (__) Dabigatrana
IV. (__) Varfarina

Assinale a alternativa que traz a sequência correta de cima para baixo:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

X – X – Y – Y.
Y – Y – X – X.
X – X – X – Y.
Y – Y – Y – X.
X – Y – X – Y.

QUESTÃO 26. Sobre o Decreto Federal 3181/1999, considere os itens abaixo:
I.

A denominação genérica dos medicamentos deverá estar situada no mesmo campo de impressão e abaixo
do nome comercial ou marca.
II. Quando se tratar de medicamento que contenha uma associação ou combinação de princípios ativos, em
dose fixa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por ato administrativo, determinará as
correspondências com a denominação genérica.
III. É opcional o uso da denominação genérica nos formulários ou pedidos de registro e autorizações relativas à
produção, comercialização e importação de medicamentos.
Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, apenas.
I e III, apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

QUESTÃO 27. O mandato da diretoria do Conselho Federal de Farmácia tem a duração de ____________, sendo
seus membros eleitos através do voto direto e secreto, por maioria absoluta.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1 ano.
2 anos.
3 anos.
4 anos.
5 anos.

QUESTÃO 28. De acordo com a Lei Orgânica de Saúde do Brasil 8080/90, são objetivos do Sistema Único de Saúde
(SUS):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
a execução das ações de Vigilância em Saúde, com foco em práticas preventivas.
inserir a iniciativa privada, de maneira complementar, às ações de saúde do SUS.
garantir as pessoas e a coletividade condições de bem-estar físico, mental e social.
Contemplar a assistência social, como princípio norteador das ações de saúde.

QUESTÃO 29. De acordo com a Lei Orgânica de Saúde do Brasil 8080/90. Entende-se por saúde do trabalhador,
para fins desta lei, um conjunto de atividades que se destina, por meio das ações de vigilância epidemiológica
e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e
à reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de
trabalho. A Vigilância em Saúde do Trabalhador não abrange ações do tipo:
(A) avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
(B) participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições
e empresas públicas e privadas.
(C) o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde.
(D) assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho.
(E) revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração
a colaboração das entidades sindicais.
QUESTÃO 30. De acordo com o artigo 7º, da lei orgânica de saúde 8080/90, para o estabelecimento de
prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática aplica-se o princípio do SUS:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Universalidade do acesso.
Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos.
Utilização da epidemiologia.
Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde.
Garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor
de serviço ou de todo ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde
dos trabalhadores.

QUESTÃO 31. A lei 13.427/2017, altera o art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que "dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes e dá outras providências", para inserir, entre os princípios do Sistema Único de
Saúde (SUS), o princípio:
(A)
(B)
(C)
(D)

organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.
descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade
do sistema.
(E) organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência
doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias
plásticas reparadoras.
QUESTÃO 32. De acordo com o artigo 19-N da lei orgânica 8080/90, são produtos de interesse para saúde:
(A)
(B)
(C)
(D)

órteses, próteses, bolsas coletoras e equipamentos médicos.
cateteres, aparelhos de hemodiálise, reagentes laboratoriais e medicamentos.
insumos para injetáveis, fármacos de controle especial, precursores e reagentes.
radiofármaco, equipamentos médicos e de enfermagem, materiais para reabilitação e componentes para
hemoderivados.
(E) hemoderivados, hemocomponentes, hemoassociados e fluidos corpóreos.

QUESTÃO 33. De acordo com o artigo 19-P, na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação,
com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as competências
estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Municipal.
Bipartite.
Tripartite.
Estadual.
Distrital.

QUESTÃO 34. Para a imposição de pena e sua gradação, o Conselho Regional de Farmácia observará alguns
aspectos. Sobre esses aspectos, considere a assertiva correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

A ação do indiciado não ter sido o fundamento para a consecução do evento. (circunstância atenuante).
A premeditação (circunstância atenuante).
Ter o indiciado sofrido coação a que não podia resistir para a prática do ato. (circunstância agravante).
Ter o indiciado atendido, no prazo determinado, as convocações, intimações, notificações ou requisições
administrativas feitas pelo Conselho Regional de Farmácia da jurisdição. (circunstância agravante).
(E) Todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO 35. “Violar o sigilo profissional de fatos que tenha tomado conhecimento no exercício da profissão,
com exceção daqueles presentes em lei que exigem comunicação, denúncia ou relato a quem de direito.”
Qual a pena imputada, de acordo com a resolução 431 do CFF, para a infração ética descrita acima?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Advertência.
Suspensão por 3 meses.
Advertência com emprego da palavra “censura”.
Multa e suspensão de 12 meses.
Censura pública.

QUESTÃO 36. De acordo com a resolução 431 do CFF, qual das infrações éticas abaixo é passível da pena de
“eliminação”?
(A) Exercer a profissão em estabelecimento sem registro obrigatório no Conselho Regional de Farmácia da
jurisdição.
(B) Assinar documentos resultantes de trabalhos realizados por outrem, alheio à sua execução, orientação,
supervisão e fiscalização, ou ainda assumir a responsabilidade por ato farmacêutico, no qual não tenha
participação.
(C) Aceitar a interferência de leigos em suas atividades e decisões de natureza profissional.
(D) Exercer a profissão quando estiver sob a sanção disciplinar de suspensão.
(E) Nenhuma das infrações acima indica “eliminação” como pena.
QUESTÃO 37. Sobre o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica, de acordo com o decreto
7508/2011, qual das alternativas a seguir encontra-se incorreta?
(A) estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
(B) ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS.
(C) estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou
com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos.
(D) ter o medicamento sido prescrito por Médico, no exercício regular de suas funções no SUS.
(E) Todas estão incorretas.

QUESTÃO 38. Analise os excertos a seguir com relação ao decreto 7508/2011:
I. Portas de Entrada - serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
II. Mapa da Saúde - descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde
ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os
investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.
III. Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica - documento que estabelece: critérios para o diagnóstico da doença
ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados,
quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a
verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS.
Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

III, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

QUESTÃO 39. Sobre o acompanhamento farmacoterapêutico, considere os excertos abaixo:
I.

Objetiva a prevenção, detecção e resolução de problemas relacionados a medicamentos e ao
acompanhamento de sua utilização, de forma sistemática, contínua e documentada, no intuito da melhoria
da saúde e qualidade de vida do paciente.
II. Ato pelo qual o farmacêutico seleciona e documenta terapias farmacológicas e não farmacológicas, e outras
intervenções relativas ao cuidado à saúde do paciente, visando à promoção, à proteção e à recuperação da
saúde, e à prevenção de doenças e de outros problemas de saúde.
III. Toda prescrição deve ser avaliada pelo farmacêutico antes de ser aviada. Em casos de eventuais dúvidas ou
problemas detectados na avaliação, o farmacêutico deve contatar o prescritor, de maneira educada, ética e
profissional, para obter os esclarecimentos necessários.
Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
I, apenas.

QUESTÃO 40. Sobre a classificação das infrações farmacêuticas, considere a alternativa correta:
(A) (mediana) permitir que terceiros tenham acesso a senhas pessoais, sigilosas e intransferíveis, utilizadas em
sistemas informatizados e inerentes à sua atividade profissional.
(B) (grave) exercer atividade no âmbito da profissão farmacêutica em interação com outras profissões,
concedendo vantagem ou não aos demais profissionais habilitados para direcionamento de usuário, visando
ao interesse econômico e ferindo o direito deste de escolher livremente o serviço e o profissional.
(C) (gravíssima) fornecer, dispensar ou permitir que sejam dispensados, sob qualquer forma, substância,
medicamento ou fármaco para uso diverso da indicação para a qual foi licenciado, salvo quando baseado em
evidência ou mediante entendimento formal com o prescritor.
(D) (leve) submeter-se a fins, meramente, mercantilistas que venham a comprometer o seu desempenho
técnico, em prejuízo da sua atividade profissional.
(E) Todas estão corretas.

