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Número da inscrição:         

    

Nome do candidato:  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

 

➢ A prova será composta de 35 (trinta e cinco) questões do tipo múltipla escolha com 05 

(CINCO) alternativas cada (A – B – C – D - E), sendo uma única resposta correta. 

➢ A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para o 

preenchimento do Cartão-Resposta. 

➢ Ao receber o caderno de provas, aguarde autorização para abri-lo, após verifique o caderno 

de questões, seu cargo, número de questões, nome e número de inscrição. Qualquer 

irregularidade comunique ao fiscal de provas imediatamente.  

➢ Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão-Resposta a opção que responde 

corretamente a cada uma delas. O Cartão-Resposta será o único documento válido para a 

correção. O preenchimento do Cartão-Resposta será de inteira responsabilidade do 

candidato. Não haverá substituição do Cartão-Resposta, por erro do candidato. 

➢ Cada candidato receberá um Caderno de Questões e um único Cartão-Resposta, que deverá 

ser marcado somente com caneta esferográfica azul ou preta e assinado.  

➢ O Cartão-Resposta não poderá ser rasurado e nem substituído.  

➢ Será entregue ao candidato, folha em que poderá anotar as respostas das questões. O 

candidato poderá levar consigo somente esta folha, sendo que o caderno de questão e o 

Cartão-Resposta, serão entregues ao fiscal de sala ao final da prova. 

➢ O candidato poderá se ausentar da sala somente com acompanhamento de um fiscal de 

provas. 

➢ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova, os 03 (três) últimos candidatos, até 

que o último deles entregue sua prova. Esses candidatos, após a assinatura do respectivo 

termo de encerramento do certame, deverão sair juntos da sala de prova. 

➢ Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão-Resposta: 

  

✓ A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente o círculo, com 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta, dentro do espaço correspondente a letra a 

ser assinalada, conforme segue: 

 

      

  

 

 

 

 

 

✓ Outras formas de marcações implicarão a rejeição do Cartão-Resposta. 

  

 

 

 

 

 

1 A B C E D 

2

1 

A B C E D 

3 A B C E D 

4

1 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAL 

 

1) (IPEFAE, 2021). A Usina Hidrelétrica de Itaipu, construída entre 1975 e 1982 foi uma 

das grandes obras de engenharia do seu tempo. Assinale dentre as alternativas abaixo a 

que apresenta informação incorreta sobre ela:  

(A) Ela fica situada no Rio Paraná, na fronteira entre Brasil e Uruguai.  

(B) Quando foi concluída era a maior barragem do mundo, título que manteve por 21 anos até 

a construção da Hidrelétrica das Três Gargantas, na China em 2003.  

(C) Sua altura é de 196 m. e possui 20 unidades geradoras.  

(D) Na época em que foi construída pelo Brasil e Paraguai, ambos os países eram governados 

por ditaduras militares.  

(E) Inaugurado em dezembro de 2002, o canal da piracema funciona como um corredor 

ecológico, permitindo que os peixes migradores superem os 120 metros de desnível médio da 

barragem de Itaipu e alcancem as áreas de reprodução na planície do Alto Rio Paraná e Parque 

Nacional de Ilha Grande. 

 

2) (FUNDATEC, 2020). “Eu tenho um sonho” é o nome popular dado ao histórico discurso 

feito pelo ativista político americano, o pastor Martin Luther King, realizado em 28 de 

agosto de 1963 nos degraus do Lincoln Memorial em Washington, D.C. Qual o tema 

central desse discurso?  

(A) A guerra do Vietnã.  

(B) Os problemas do comunismo. 

(C) A intolerância religiosa.  

(D) A igualdade racial.  

(E) As questões de gênero. 

 

3) (ABCP, 2020 - MODIFICADO). Em 2020 o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento emitiu um alerta sobre uma nuvem de gafanhotos que estava deixando a 

Argentina e avançava na direção do Uruguai e Brasil. Sobre este fenômeno é correto 

dizer:  

(A) Para o gafanhoto, o objetivo da revoada é ocupar novos habitats e se reproduzir.  

(B) A formação da nuvem tem início na busca do inseto por comida e por ambientes mais 

húmidos e frios.  

(C) Uma das recomendações do manual elaborado pelo Ministério da Agricultura para a 

prevenção é verificar se existem ovos de gafanhoto em água suja e parada.  

(D) Devemos tomar cuidado, pois alguns gafanhotos podem ser venenosos. 

(E) O Ministério da Agricultura liberou o uso de todos os inseticidas para conter o avanço da 

nuvem de gafanhotos.   

 

4) (CONSULPLAN, 2020). No dia 23 de dezembro de 2019, o Ministério da Educação 

(MEC) informou o cronograma do Programa Universidade para Todos (ProUni) 2020. 

Poderão participar apenas os estudantes que fizeram as provas do Enem 2019 e 

conseguiram média igual ou superior a 450 pontos e nota acima de zero na redação. As 

bolsas integrais são concedidas para estudantes com renda familiar per capita mensal de 

até:  

(A) Dois salários.  
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(B) Três salários mínimos.  

(C) Um salário mínimo e meio. 

(D) Dois salários mínimos e meio. 

(E) Cinco salários mínimos. 

 

5) (ABCP, 2020 - MODIFICADO). Em 2019, o território da Amazônia era composto 

79,9% por floresta, 14% para uso agropecuário, 3,5% de vegetação natural não florestal, 

2,5% de água e 0,1% de área não vegetada. Estudos apontam que a maior parte do 

desmatamento ocorre em áreas privadas ou em outras situações de posse. O restante do 

desmatamento é registrado em Unidades de Conservação, Assentamentos e Terras 

Indígenas. Sobre o desmatamento, assinale a alternativa correta:  

(A) O desmatamento compromete toda a biodiversidade, apenas com exceção da fauna.  

(B) O desmatamento não afeta diretamente as mudanças climáticas.  

(C) Os países que mais desmatam são, respectivamente, Colômbia, Brasil, Indonésia e Malásia.  

(D) A questão do desmatamento tomou grandes proporções a partir da Revolução Industrial. 

(E) O Brasil é o país que possui as leis mais rígidas do mundo sobre o desmatamento, e 

conseguiu um feito histórico sendo registrado o menor índice de desmatamento de todos os 

tempos no último ano.  

 

6) (GESTÃO DE CUNCURSOS, 2020 - MODIFICADO). A Black Friday, que tem se 

tornado um evento comum para os brasileiros, constitui-se como um (a)  

(A) Alternativa de compras a baixo custo oferecida pelos lojistas catarinenses para driblar a 

crise econômica.  

(B) Competição estabelecida entre vários lojistas para estimular vendas por preços abaixo do 

custo.  

(C) Dia em que lojistas baixam os preços de seus produtos, para estimular vendas, provocando 

corrida às lojas.  

(D) Liquidação total de estoques dos lojistas para abrir a temporada de compras para o natal e 

festas de fim de ano. 

(E) É o dia da consciência negra. 

 

7) (FUNDATEC, 2020). Sobre as eleições municipais que ocorrerão no Brasil em 2020, 

análise as assertivas abaixo:  

I. Para participar das eleições, o partido tem que registrar seu estatuto no Tribunal 

Superior Eleitoral.  

II. Candidatos a prefeito poderão formar coligações com outros partidos para disputar as 

eleições.  

III. Somente pessoas físicas poderão fazer doações para campanhas eleitorais.  

 

Quais estão corretas? 

(A) Apenas I.  

(B) Apenas I e II.  

(C) Apenas I e III.  

(D) Apenas II e III.  

(E) I, II e III. 
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8) (GESTÃO DE CONCURSOS, 2020 - MODIFICADO).  

 
A partir da análise dos dados sobre as taxas de ocupação de cargos gerenciais e de 

subutilização do trabalho no ano de 2018, é correto afirmar:  

 

(A) Brancos, pretos e pardos são igualmente afetados quando se consideram as taxas de 

subutilização devido aos efeitos da crise econômica do Brasil.  

(B) Cargos gerenciais têm taxa de ocupação por brancos de aproximadamente 150% em relação 

aos mesmos cargos ocupados por pretos e pardos.  

(C) Pretos ou pardos apresentam menor qualificação profissional, por isso tem presença menor 

em cargos que demandam conhecimentos superiores.  

(D) Taxas semelhantes na ocupação de cargos gerenciais e de subutilização revelam tratamento 

igual para pretos e pardos nas duas situações. 

(E) Pretos e pardos são mais subutilizados pois possuem maior qualificação do que pessoas 

brancas. 

 

9) (CONSULPLAN, 2020 - MODIFICADO). Há 55 anos, o Brasil sofreu um golpe militar 

que durou 21 anos e provocou a morte e/ou o desaparecimento de, aproximadamente, 423 

pessoas (entre 1964 e 1985), além do massacre de 8 mil indígenas, conforme o Relatório 

Final da Comissão da Verdade.  

Mediante o exposto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  

 

(  ) A Ditadura Militar no Brasil iniciou-se com o golpe militar de 31 de março de 1964, 

ocasionando o afastamento do Presidente da República, João Goulart, e, tomando o 

poder, o Marechal Castelo Branco.  

(  ) Foi estabelecido o AI-1, contendo 11 artigos, permitindo ao governo militar o poder de 

modificar a Constituição, anular mandatos legislativos, interromper direitos políticos por 

dez anos, além de poder demitir, colocar em disponibilidade ou aposentar 

compulsoriamente qualquer pessoa que fosse contra a segurança do país, além de 

determinar eleições indiretas para a Presidência da República.  

(  ) Em 1969, a Junta Militar escolheu o novo presidente: o general Emílio Garrastazu 

Medici. Seu governo é considerado o mais maleável e democrático do período, conhecido 

como “anos de chumbo”. A repressão à luta armada diminui e a política de censura é 

colocada em execução de forma mais harmoniosa. Jornais, revistas, livros, peças de teatro, 
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filmes, músicas e outras formas de expressão artística foram liberadas desde que fossem 

previamente autorizadas pelo governo.  

(  ) Pessoas foram torturadas, e torturas comuns eram descritas como os torturadores 

amarravam os testículos dos prisioneiros com barbantes, pedaços de madeiros e tijolos. O 

saco escrotal era golpeado com cassetes e porretes, sendo também esmagado com alicates. 

Os algozes da ditadura militar também usavam os alicates para arrancar as unhas dos 

torturados. 

 

A sequência está correta em:  

(A) V, F, V, F  

(B) F, F, V, V 

(C) V, V, F, V  

(D) F, V, F, F 

(E) V, V, V, V 

 

10) (AVANÇA SP, 2020) Assinale o nome de uma organização política brasileira, 

anunciada por Jair Bolsonaro em dezembro de 2019, que pretende se transformar em 

partido político:  

(A) Aliança Nacional.  

(B) Aliança pelo Brasil.  

(C) Aliança da Pátria.  

(D) Aliança Social.  

(E) Aliança Conservadora.  

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

11) (Pref. Municipal de Vinhedo/2021). Eu, tu, ele (ela), nós, vós, eles (elas) são pronomes 

pessoais:  

(A) Retos.  

(B) Oblíquos.  

(C) Adjacentes.  

(D) Congruentes.  

(E) Incongruentes. 

 

12) (Adaptado de Pref. Municipal de Vinhedo/2021). No que se refere aos substantivos 

coletivos, assinale a alternativa correta:  

(A) Súcia: coletivo de desonestos.  

(B) Plateia: coletivo de atores.  

(C) Malta: coletivo de benfeitores.  

(D) Leva: coletivo de magistrados.  

(E) Farândola: coletivo de farinha. 

 

13) (Adaptado- Pref. Municipal de Bombinhas/2021). Assinale a alternativa correta:  

(A) Não sabíamos o por quê de tanta agitação.  

(B) Estude, porque haverá prova.  

(C) Os lugares porquê passeamos são inesquecíveis.  

(D) Você não está bem, por que? 
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(E) Por quê não veio falar comigo? 

 

14) (Adaptado- Pref. Municipal de Maracanã/2019). Análise o fragmento a seguir e 

responda a questão na sequência “Quando estava comigo, o querido virava um ogro 

selvagem...”. No fragmento, o verbo virar, quanto a predicação, classifica-se como:  

(A) De ligação. 

(B) Intransitivo. 

(C) Transitivo direto. 

(D) Transitivo indireto. 

(E) Subjuntivo. 

 

15) (Adaptado- Pref. Municipal de Bombinhas/2021). Análise o trecho abaixo: “Rudyard 

Kipling foi o mais jovem vencedor do prêmio.” A palavra destacada pode ser classificada 

como:  

(A) Adjetivo. 

(B) Substantivo. 

(C) Artigo.  

(D) Preposição. 

(E) Verbo. 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

16) (Pref. Vinhedo/ 2021). Qual o “x” da equação abaixo?  

5x +12 –5 =27 

(A) 1  

(B) 2  

(C) 3  

(D) 4  

(E) 5 

 

17) (Pref. Peritiba/2021). Se uma pessoa leva 1,5 horas para pintar 2 quadros, 

considerando a mesma proporção, é correto afirmar que em 270 minutos serão pintados:  

(A) 5 quadros.  

(B) 7 quadros.  

(C) 8 quadros. 

(D) 6 quadros.  

(E) 9 quadros. 

 

18) (Pref. Desterro/2021). José é um investidor e tem 40 imóveis em seu nome. Certo dia 

pediu ao seu filho, Flávio, que fosse a todos os imóveis verificar as condições dos mesmos. 

Flávio voltou com a informação que 21 imóveis precisavam fazer reparos nas instalações 

elétricas, dezenove precisavam fazer reparos nas instalações hidráulicas e seis não 

precisavam fazer reparo.  

Diante disso, qual o percentual de imóveis precisa fazer os dois tipos de reparo?  

(A) 5%  

(B) 8%  

(C) 15%  
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(D) 17%  

(E) 20% 

 

19) (Pref. Alto Bela Vista/2021). Se uma fábrica de lacticínio embala 12 mil litros de leite 

em apenas 1/3 de hora, considerando a mesma proporção, assinale a alternativa que 

representa corretamente a quantidade a ser embalada em 6 horas:  

(A) 246 mil litros de leite.  

(B) 200 mil litros de leite.  

(C) 216 mil litros de leite.  

(D) 224 mil litros de leite.  

(E) 238 mil litros de leite. 

 

20) (CRATO/2021). Uma mercadoria sofreu dois acréscimos sucessivos de 10% e passou 

a custar R$ 726,00. Quanta custava a mercadoria anterior aos dois acréscimos?  

(A) R$ 605,00  

(B) R$ 600,00  

(C) R$ 620,00  

(D) R$ 580,00  

(E) R$ 610,00 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

21) Os Princípios e Diretrizes do SUS foram instituídos e regulamentados com a 

Constituição Federal de 1988 e as leis Orgânicas da Saúde nos anos seguintes. Sobre essas 

Diretrizes e Princípios, a participação popular com caráter deliberativo nas políticas 

sociais em nível Municipal, Estadual e Federal estão asseguradas pelo: 

(A) Descentralização que se propõe a uma redistribuição do poder decisório, repassando 

competências e instâncias decisórias para esferas mais próximas à população. 

(B) Universalidade que é a garantia de que todos os cidadãos devem ter acessos aos serviços de 

saúde públicos e conveniados em todos os níveis do sistema de saúde.  

(C) Equidade que garante o acesso aos serviços de saúde a toda a população em condições de 

igualdade, não importando o gênero, situação econômica, social, cultural ou religiosa.  

(D) Controle social, que é a garantia dada pelo Estado de que a Sociedade Civil Organizada tem 

a possibilidade concreta de influir sobre as políticas publicas de saúde.  

(E) A Hierarquização e Regionalização que permitem que os serviços de saúde sejam 

organizados em níveis de complexidade crescente, com tecnologia adequada para cada nível, 

potencializando a resolutividade. 

 

22) O Sistema Único de Saúde tem três esferas de atuação: federal, estadual e municipal. 

Quais são as atribuições do nível federal? 

(A) O nível federal tem, principalmente, as atribuições de refazer, avaliar e vetar políticas; 

normalizar ações; prestar cooperação técnica aos municípios, ao Distrito Federal; e controlar e 

avaliar as ações e os serviços, respeitadas as competências dos demais níveis.  

(B) O nível federal tem, principalmente, as atribuições de formular, avaliar e apoiar políticas; 

normalizar ações; prestar cooperação técnica aos Estados, ao Distrito Federal e municípios; e 

controlar e avaliar as ações e os serviços, respeitadas as competências dos demais níveis.  
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(C) O nível federal tem, principalmente, as atribuições de formular, avaliar e normatizar 

políticas; efetuar ações; prestar cooperação técnica aos Estados, ao Distrito Federal e 

municípios; e controlar e avaliar as ações e os serviços, respeitadas as competências dos demais 

níveis.  

(D) O nível federal tem, principalmente, as atribuições de formular, avaliar e apoiar políticas; 

normalizar ações; prestar serviço aos municípios, ao Distrito Federal, governo e prefeituras; e 

controlar, avaliar as ações e os serviços, respeitadas as competências dos demais níveis. 

(E) O nível federal tem, a princípio, as atribuições de refazer, avaliar e vetar políticas; 

normalizar ações; prestar cooperação técnica à União, ao Distrito Federal e municípios; e 

controlar e avaliar as ações e os serviços, respeitadas as competências dos demais níveis. 

 

23) Segundo a lei 8080/90, Título II, o Sistema Único de Saúde compreende: 

(A) O conjunto de ações e serviços de saúde e educação, prestados por órgãos e instituições 

públicas federais, estaduais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 

Poder Público.  

(B) O conjunto de ações e serviços de saúde privada, prestados por órgãos e instituições 

privadas, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Privado.  

(C) O conjunto de ações e serviços de saúde e vigilância sanitária, prestados por órgãos e 

instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das 

fundações mantidas pelo Poder Privado. 

(D) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas 

pelo Poder Público. 

(E) O conjunto de ações e serviços de prevenção e saúde, prestados por órgãos e instituições 

públicas federais, estaduais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 

Poder Público. 

 

24) A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), através da Portaria 344/1998, 

estabeleceu o Regulamento Técnico das substâncias e medicamentos sujeitos a controle 

especial, no qual define a autorização, o comércio, o transporte, a prescrição, a 

escrituração, a guarda, a embalagem, o controle e a fiscalização das substâncias. Nesta 

portaria está relacionada a classificação dos medicamentos, dispostos em listas: A (A1, A2 

e A3), B (B1), C (C1, C3, C4 e C5), D (D1 e D2), E e F. Das listas abaixo, possuem 

receituário de cores distintas, exceto: 

(A) Lista A1 e A2 – entorpecentes.  

(B) Lista A3 e B1 – psicotrópicos.  

(C) Lista C1 – outras substâncias de controle comum. 

(D) Lista C3 – imunossupressores.  

(E) Lista C4 – Antirretrovirais (Sujeitas a Receituário do Programa DST/AIDS). 

 

25) Ainda sobre a Portaria nº 344/98, análise as afirmativas abaixo: 

I. É vedada a dispensação, o comércio e a importação de substâncias sujeitas a controle 

especial, bem como os seus respectivos medicamentos, por sistema de reembolso postal e 

aéreo, e por oferta mediante outros meios de comunicação, mesmo com a receita médica, 

exceto os medicamentos à base de substâncias constantes da lista “C4” (antirretrovirais).  
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II. Médicos veterinários ou cirurgiões-dentistas devidamente habilitados poderão 

prescrever medicamentos de todas as listas constantes nas listas do Anexo I do 

regulamento técnico aprovado pela Portaria nº 344.  

III. A prescrição de antirretrovirais poderá conter, no máximo, 3 (três) substâncias 

constantes na lista “C4”, em cada receituário.  

IV. A quantidade prescrita de cada substância constante da lista “C1 e “C5”, ficará 

limitada a 5 (cinco) ampolas e para as demais formas farmacêuticas, a quantidade para o 

tratamento correspondente a no máximo 60 (sessenta) dias. 

 

É correto o que está afirmado em: 

(A) Somente os itens I e IV.  

(B) Somente os itens II e III.  

(C) Somente os itens I, II e III. 

(D) Somente os II, III e IV.  

(E) Somente o item III. 

 

26) Sobre a prescrição e a dispensação de medicamentos, é correto afirmar que: 

(A) Nos serviços privados de saúde, as prescrições pelo profissional responsável adotarão 

obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB), ou, na sua falta, a Denominação 

Comum Internacional (DCI).  

(B) No caso de o profissional prescritor decidir pela intercambialidade de sua prescrição, essa 

manifestação deverá ser efetuada por item prescrito, de forma clara, legível e inequívoca, 

devendo ser feita de próprio punho, não sendo permitida quaisquer formas de impressão, 

colagem de etiquetas, carimbos ou outras formas automáticas para esta manifestação.  

(C) A substituição genérica deverá ser baseada na relação de medicamentos genéricos 

aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e cujos registros tenham sido 

publicados no Diário Oficial da União. 

(D) Nos casos de prescrição utilizando nome genérico, o farmacêutico somente poderá 

dispensar outro genérico ou o medicamento similar ao genérico correspondente.  

(E) Deverá ser verificado o prazo de validade e garantida a movimentação prioritária do produto 

com vencimento mais distante. 

 

27) Em 2017, o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 2, que estabeleceu diretrizes e 

relacionadas estratégias, objetivando organizar, fortalecer e aprimorar as ações da 

assistência farmacêutica em hospitais, tendo como eixos estruturantes: 

(A) O abastecimento, dispensação, acesso, controle, rastreabilidade e uso racional de 

medicamentos.  

(B) A relação entre custo, benefício e risco das tecnologias e processos assistenciais.  

(C) Ações de assistência farmacêutica, articuladas e sincronizadas com as diretrizes 

institucionais.  

(D) Aperfeiçoamento contínuo das práticas da equipe multidisciplinar. 

(E) A segurança e a promoção do uso racional de medicamentos e de outras tecnologias em 

saúde.  

 

28) A _______________ está inserida nas áreas estratégicas de atuação da Anvisa e do 

Ministério da Saúde, pois envolve risco sanitário com a ocorrência potencial de incidentes 

transfusionais. Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto: 
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(A) Tecnovigilância. 

(B) Famacovigilância.  

(C) Hemovigilância.  

(D) Educação Permanente.  

(E) Informação Medicamentosa. 

 

29) É considerado um problema relacionado com os medicamentos quando o paciente 

apresenta um problema de saúde por: 

I - Não usar a farmacoterapia de que necessita. 

II - Utilizar um medicamento de que não necessita. 

III - Uma inefetividade da farmacoterapia. 

IV - Uma insegurança de um medicamento. 

 

É correto o que está afirmado em: 

(A) Todos os itens estão corretos. 

(B) Somente os itens I e II. 

(C) Somente os itens I, II e III. 

(D) Somente os itens II, III e IV 

(E) Somente os itens III e IV. 

 

30) Um médico de uma unidade hospitalar prescreve que 1500 unidades de heparina 

sejam administradas por hora, por infusão intravenosa, durante 24 horas. A farmácia 

providenciou bolsas contendo 50 000 unidades de heparina em 500 ml de solução. Quantos 

ml serão utilizados dessa preparação, para 24 horas, e quantos ml por hora devem ser 

infundidos? 

(A) 360 ml e 20 ml/hora. 

(B) 360 ml e 15 ml/hora. 

(C) 36 ml e 1,5 ml/hora. 

(D) 694 ml e 28 ml/hora. 

(E) 69 ml e 3 ml/hora. 

 

31) Forma Farmacêutica que consiste de duas seções cilíndricas pré-fabricadas (corpo e 

tampa) que se encaixam e cujas extremidades são arredondadas. É tipicamente 

preenchida com princípio (s) ativo (s) e excipientes na forma sólida. Normalmente é 

formada de gelatina, mas pode também ser de outras substâncias: 

(A) Supositório. 

(B) Glóbulo. 

(C) Comprimido. 

(D) Cápsula dura. 

(E) Emplastro. 

 

32) A via de administração é determinada primariamente pelas propriedades do fármaco 

e pelos objetivos terapêuticos. Sobre as diversas possibilidades de vias de administração 

para fármacos, é correto afirmar: 

I - A administração de medicamentos por via oral é a mais segura e econômica, além de 

ser bastante confortável. 
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II - A via sublingual propicia uma rápida absorção de pequenas doses de alguns fármacos, 

devido à vasta vascularização sanguínea e a pouca espessura da mucosa sublingual.  

III - Na via intramuscular, o local de primeira escolha é a região do deltoide. 

IV- A via intramuscular proporciona absorção imediata dos medicamentos, permitindo 

administrar grandes volumes, repondo perdas de volume plasmático. 

V - Drogas que provocam grande irritação gastrointestinal ou sofrem elevado 

metabolismo hepático de primeira passagem, podem ser favoravelmente administradas 

por via retal. 

 

É correto o que está afirmado em: 

(A) Somente os itens I, II e III. 

(B) Somente os itens III, IV e V. 

(C) Somente os itens I, III e IV. 

(D) Todos os itens estão corretos. 

(E) Somente os itens I, II e V. 

 

33) As interações farmacodinâmicas podem ocorrer quando dois ou mais fármacos atuam 

sobre um mesmo receptor, ou sobre um mesmo órgão ou sobre um mesmo sistema 

fisiológico. São as mais previsíveis e as mais frequentes, evidentemente quando se 

conhecem as ações dos fármacos. Na prática, esse tipo de interação ocorre com 

extraordinária frequência, não só aumentando um efeito farmacológico, como, também, 

diminuindo ou suprimindo um efeito tóxico. Entretanto, por falta de previsão, são comuns 

as reações adversas. Estas interações podem ocorrer em vários níveis: 

I. Nos próprios receptores farmacológicos. 

II. No mesmo órgão ou sistema fisiológico. 

III. Por modificação do equilíbrio hidroeletrolítico. 

IV. No mesmo sistema interligado fisicamente. 

 

É correto o que está afirmado em: 

(A) Somente os itens I, III e IV. 

(B) Somente os itens I e II. 

(C) Somente os itens I, II e III. 

(D) Somente os itens II e IV. 

(E) Somente o item IV. 

 

34) Inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA) e beta bloqueadores são 

classes de medicamentos utilizados no: 

(A) Controle da hipertensão arterial. 

(B) Tratamento de neoplasia.  

(C) Controle da hipercolesterolemia.  

(D) Controle de diabetes. 

(E) Tratamento da tuberculose. 

 

35) Além de medicamentos, o comércio e dispensação de determinados correlatos poderá 

ser extensivo às farmácias e drogarias em todo território nacional, conforme relação, 

requisitos e condições estabelecidos na RDC Nº44/09. Das alternativas apresentadas 
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abaixo em relação a Aquisição e Recebimento de medicamentos, assinale a alternativa 

incorreta. 

(A) Somente podem ser adquiridos produtos regularizados junto à Anvisa, conforme legislação 

vigente.  

(B) A regularidade dos produtos consiste no registo, notificação ou cadastro, conforme a 

exigência determinada em legislação sanitária específica para cada categoria de produto.  

(C) As farmácias e drogarias devem estabelecer, documentar e implementar critérios para 

garantir a origem e qualidade dos produtos adquiridos.  

(D) O recebimento dos produtos deve ser realizado em área específica e por pessoa treinada e 

em conformidade com Procedimento Operacional Padrão (POP) e com as disposições desta 

Resolução. 

(E) No momento do recebimento deverá ser verificado somente o bom estado de conservação 

dos medicamentos como caixas amassadas e/ou abertas. Após esse procedimento os 

medicamentos deverão ser guardados em locais adequados.  

 


