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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ – PI  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 
CARGO 

 

 

FARMACÊUTICO 

CAPS 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ- PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só 
deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.urucui2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO BAIXO 
 

TEXTO 
 

TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL! 
 

Em 1997, em um show de um grupo chamado movimento Funk Clube, um funkeiro pegou o 1 
microfone da mão de um dos integrantes do grupo e, olhando para as dançarinas em cima do palco, gritou: 2 
"Há! Eu tô maluco". 3 

O grito foi repetido pelos integrantes do grupo e logo sampleado pelos DJs de todos os bailes do 4 
Rio e, pouco tempo depois, de todo o Brasil. Logo todos os brasileiros gritavam que estavam malucos, e teve 5 
gente gritando até no exterior. 6 

Se tratando do funk, eu poderia usar várias histórias como essa aqui, mas esse grito pra mim é o 7 
exemplo que eu mais gosto de usar. 8 

Isso, só uma cultura realmente popular é capaz de fazer: dar o poder ao público na arte, sem 9 
deixar de valorizar o artista. 10 

No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" um vídeo na internet sem muito roteiro, sem muita 11 
produção, mas fez tanto sucesso que mesmo com tantos problemas que o Brasil está passando, todo mundo 12 
está gritando que "tá tranquilo, tá favorável". 13 

Mais do que uma música, o Mc Bin Laden estourou uma gíria, pois toda vez que alguém falar que 14 
"tá tranquilo", alguém irá, no mínimo, pensar que "tá favorável". 15 

Mc Bin Laden é o maior fenômeno do funk da atualidade, esconde o quanto ganha, mas dizem que 16 
é cerca de R$ 60 mil por dia. 17 

Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. Catra o que era o funk pra ele. Ele então respondeu: 18 
"O funk é um presente de Deus para nós, é a válvula de escape para todos nós favelados". 19 

Vendo o que o funk proporcionou na vida dele e de vários outros MCs, inclusive na minha, eu 20 
concordo plenamente com a resposta do Mr. Catra. 21 

Mesmo com tantos problemas que os bailes funk enfrentam para continuar existindo - falo das 22 
proibições de todos os órgãos públicos que praticamente perseguem os produtores desses bailes -, mesmo 23 
com tanta corrupção nas rádios e televisões - falo dos famosos "jabás" que todos os chamados grandes 24 
artistas pagam -, o funk, sem dinheiro e sem espaço, consegue penetrar nas festas de todas as classes e até 25 
nos grandes programas de televisão. 26 

Isso tudo acontece por um espaço que ainda pode ser ocupado de maneira democrática e popular: 27 
a internet. 28 

Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse a internet o funk não existiria mais. Eu discordo, mas 29 
concordo que nesse momento a internet está cumprindo um papel importantíssimo na vida dessa cultura. 30 

Se mesmo com tanta perseguição e negação de sua existência, o funk consegue ser a cultura 31 
musical que mais tem vídeo postado e assistido na internet, imagina o funk sendo tratado da maneira que 32 
lhe é de direito? 33 

Para aqueles que não suportam ouvir funk eu tenho más notícias: o funk ainda vai acontecer. 34 
Tenho essa certeza porque quando eu era criança não era fácil ouvir música e o funk nem existia. 35 

Hoje se tem uma facilidade enorme em ouvir a música que quiser e as crianças já nascem ouvindo funk. 36 
Que venham novos MCs, que venham novos vídeos e, consequentemente, outros sucessos, pois, na 37 

internet, além de ainda estar tranquilo, também está favorável.  38 
 

 

MC LEONARDO. TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL. IN: Caros amigos, p.22, n. 228, Abr. 2016. - MC LEONARDO é cantor, 
compositor e fundador da APAFUNK. 
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01) O texto 

 

(A) Evidencia a descrença de que o funk não 

supere o preconceito. 

(B) Destaca a aceitação do funk pelos meios de 

comunicação. 

(C) Aponta para consolidação do funk com o 

passar do tempo. 

(D) Deixa claro a força exercida pelo dinheiro para 

a propagação do funk. 

 

02) A leitura do texto permite inferir: 

 

(A) A conduta da juventude na aceitação do funk, 

não raro, está condicionada às informações  

veiculadas  pelos órgãos de comunicação. 

(B) Os interesses comerciais  contrapõem-se à 

lógica da cultura popular.   

(C) A sociedade brasileira já não aceita a 

intervenção do poder público nas 

manifestações artísticas de natureza popular. 

(D) O descontentamento de todos os segmentos 

da sociedade brasileira com a proliferação do 

funk. 

 

03) Nos três últimos parágrafos, o texto 

transmite, essencialmente, uma mensagem de 

 

(A) Persistência na luta em favor do funk. 

(B) Valorização da arte como expressão cultural. 

(C) Superação das dificuldades através das novas 

gerações. 

(D) Reconhecimento de que ainda há um caminho 

árdua na aceitação do funk. 

 

04) A alternativa cujo fragmento evidencia uma 

opinião do autor é 

 

(A) “...o funk ainda vai acontecer.” (L.34). 

(B) “Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse 

a internet o funk não existiria mais.”(L.29) 

(C) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro.” 

(L.11). 

(D) “Tenho essa certeza porque quando eu era 

criança não era fácil ouvir música e o funk 

nem existia. (L.35). 

05) Com referência aos aspectos linguísticos, 

pode-se afirmar: 

 

(A) Na frase  “(...) alguém falar que “tá tranquilo” 

(L.14/15),   o vocábulo “que”, em destaque,  

tem o mesmo valor morfológico do vocábulo 

“que” em “Vendo o que o funk proporcionou 

na vida dele...” (L.20), também em negrito. 

(B) “de todos os órgãos públicos” (L.23) e “desses 

bailes” (L.23) exercem a mesma função 

sintática. 

(C) As aspas em, "Há! Eu tô maluco" (L.3), 

introduzem o discurso indireto. 

(D) O vocábulo “até” (L.25) pode ser tomado 

como expressão expletiva. 

 

06) Quanto à norma culta, ocorre erro em: 

 

(A) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro,” 

(L.11) 

(B) “...mesmo com tantos problemas que o Brasil 

está passando,” (L.12). 

(C) “Isso tudo acontece por um espaço que ainda 

pode ser ocupado de maneira democrática e 

popular: a internet.” (L.27/28). 

(D) “Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. 

Catra o que era o funk...” (L.18). 

 

07) A alternativa em que há correspondência 

entre a forma verbal transcrita e a ação por 

ela expressa é: 
 

(A) “gritavam” (L.5) - ação acabada no passado. 

(B) “enfrentam” (L. 22) - Ação momentânea no 

presente. 

(C) “venham” (L.37) - ação hipotética no 

presente. 

(D) “existiria” (L.29) -  ação habitual no futuro. 

 

08) Quanto ao predicado, o nome é o elemento 

central da frase-declaração em: 
 

(A) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4). 

(B) “..., todo mundo está gritando...” (L. 12/13). 

(C) “o Mc Bin Laden estourou uma gíria” (L.14). 

(D) “...quando eu era criança...”(L.35). 
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09) A alternativa em que há equivalência entre o 

fragmento transcrito e a ideia indicada ao lado 

é: 

 

(A) “...fez tanto sucesso” (L.12) - causa. 

(B) “Logo todos os brasileiros gritavam...” (L.5) -  

conclusão. 

(C) “Mesmo com tantos problemas que os bailes 

funk enfrentam para continuar existindo” 

(L.22) - explicação. 

(D) “...pois, na internet, além de ainda estar 

tranquilo, também está favorável.” (L.37/38) - 

oposição. 

 

10) Das frases abaixo, apenas uma está de acordo 

com a norma padrão. 

 

(A) “Se tratando do funk, eu poderia usar várias 

histórias como essa aqui” (L.7). 

(B) “Vendo o que o funk proporcionou na vida 

dele e de vários outros MCs, inclusive na 

minha,..” (L.20). 

(C) “...e teve gente gritando até no exterior.” 

(L.5/6). 

(D) “O exemplo que eu mais gosto de usar.” 

(L.7/8). 

 

11) Ao usar a partícula “se” em  “Hoje se tem 

uma facilidade enorme em ouvir a música 

que quiser,..” (L.36), o Autor 

 

(A) ficou dispensado de identificar o agente da 

ação destacada. 

(B) não teve como determinar o autor da ação 

evidenciada na frase. 

(C) deixa subentendido que, em casos de voz 

passiva, é preferível não indicar o agente da 

ação verbal. 

(D) mostrou o fato como provável, além de 

dependente de outro acontecimento. 

 

12) No texto, 

 

(A)  “...para todos nós favelados” (L.19) completa 

o sentido de “válvula” (L.19). 

(B) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4)  é um predicado nominal. 

(C) “tranquilo” (L.15) é um modificador de  

“alguém” (L.15). 

(D) “ penetrar” (L.25)  e “perseguem” (L.23) são 

formas verbais com a mesma regência.  

 

 

 

 

13) Com relação aos mecanismos linguísticos 

usados no texto, marque a afirmativa 

verdadeira. 
 
(A)  A oração “...que ainda pode ser ocupado de 

maneira democrática e popular: a internet” 
(L.27/28) possui valor de substantivo. 

(B)  Se o vocábulo “certa” (L.18) for transposto 

para depois do nome  com o qual se relaciona 
não provoca  alteração de sentido. 

(C) Na oração “...o funk não existiria mais.” 
(L.29), se o verbo existir for trocado pelo 
verbo “haver”, o sujeito se mantém o mesmo. 

(D) O vocábulo “brasileiros” (L.5) é formado por 

derivação imprópria. 
 
AS QUESTÕES 14 E 15 ESTÃO RELACIONADAS 
À TIRINHA ABAIXO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

14) Um texto, como uma situação comunicativa, é 
constituído de uma parte visível - a sua 

materialidade de linguagem - e também de 
implícitos, como ocorre nessa tira. 

 
Nela está implícita a ideia de que 
 

(A) O interlocutor que questiona o “gênio” do 
espelho não entendeu a pergunta desse 
último. 

(B) A personagem da primeira fala apresenta 
semelhança entre as suas estruturas física e 
moral. 

(C) O diálogo dos interlocutores contesta o 

sentido de um outro texto da literatura infantil 
preexistente. 

(D) A ausência de interação entre as personagens 
foi resultante do uso de níveis de linguagem 
diferentes. 

 

15) Constitui uma afirmação correta sobre os 
elementos linguísticos do texto a indicada em 

 
(A) Em “...me faz tão pequeno” tem predicado 

verbo-nominal. 
(B) O plural de caráter é caráteres. 
(C) A expressão “é que” do primeiro quadrinho 

introduz uma oração com valor predicativo. 
(D) O verbo fazer possui nesse contexto regência 

de verbo transitivo indireto. 
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16) Com relação a segurança da informação e 

internet analise os itens abaixo: 

 

I- Cookies são vírus que guardam informações 

que são utilizadas pelos usuários. 

II- O Hoax é uma mensagem alarmante e falsa, 

que chega por e-mail. 

III- O worm é um programa que se autorreplica. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

Com relação à imagem abaixo do MS Excel 2010 

responda as questões 17 e 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) Ao pressionar a tecla Enter na célula E9, o 

retorno obtido será: 

 

(A) 720 

(B) #VALOR! 

(C) #NOME? 

(D) SOMA(E4:E8) 

 

18) Desejando realizar a soma das vendas de 

geladeiras, o usuário decidiu clicar na célula 

I4 e digitar a fórmula    =E6:H6  ao 

pressionar Enter o retorno será: 

 

(A) 76 

(B) 285 

(C) #VALOR! 

(D) =E6:H6 

 

 

 

 

19) Com relação a Intranet e Internet analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I- Enquanto o acesso às informações na web é 

global, em uma intranet o acesso à maior parte 

das informações é restrito aos membros da 

organização. 

II- Tanto a Internet quanto a Intranet usam a pilha 

de protocolos TCP/IP. 

III- Uma desvantagem da Intranet é a sua 

limitação a um espaço geográfico, ou seja, 

apenas no local de funcionamento como uma 

organização ou empresa. 

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Todas as afirmativas são falsas. 

 

20) Para responder as assertivas abaixo considere 

que o computador esteja com o sistema 

Windows 8 em português e com acesso a 

internet. 

 

I- Para abrirmos o menu Iniciar do Windows 8 

basta clicar sobre o canto inferior esquerdo da 

área de trabalho com o botão esquerdo do 

mouse. 

II- A opção Programas e Recursos do Windows 

8 mostra os programas instalados e permite a 

desinstalação. 

III- Em Acesso à conta do Windows 8, o usuário 

pode realizar o login com uma Conta da 

Microsoft ou com uma Conta Local.  

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Nenhuma afirmativa é falsa. 

 

 

 

 INFORMÁTICA                                                                                 QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) A dispensação de medicamentos é o ato 

profissional farmacêutico, de atendimento a 

um paciente com necessidades e 

características específicas, sendo uma das 

últimas oportunidades de identificar, corrigir 

ou reduzir possíveis riscos associados à 

terapêutica medicamentosa. Na dispensação, 

o farmacêutico poderá substituir o  

 

(A) Substituição do medicamento de referência 

prescrito pelo genérico correspondente ou por 

um medicamento similar e, neste caso, deve 

colocar seu carimbo, no qual constam seu 

nome, inscrição no CRF e datar e assinar, 

desde que não haja restrições expressas pelo 

prescritor, de próprio punho. 

(B) Substituição do medicamento de referência 

prescrito, exclusivamente, pelo genérico 

correspondente e, neste caso, deve colocar 

seu carimbo, no qual constam seu nome, 

inscrição no CRF e datar e assinar, desde que 

não haja restrições expressas pelo prescritor, 

de próprio punho. 

(C) Substituição do medicamento genérico 

prescrito pelo medicamento de referência 

correspondente ou por um medicamento 

similar e, neste caso, deve colocar seu 

carimbo, no qual constam seu nome, inscrição 

no CRF e datar e assinar, desde que não haja 

restrições expressas pelo prescritor, de 

próprio punho. 

(D) Substituição do medicamento de referência 

prescrito pelo genérico correspondente ou por 

um medicamento similar e, neste caso, deve 

colocar seu carimbo, no qual constam seu 

nome, inscrição no CRF e datar e assinar, 

independente de restrições expressas pelo 

prescritor. 

 

22) Sobre as ações preconizadas no chamado ciclo 

logístico da assistência farmacêutica, 

é correto afirmar: 

 

(A) O armazenamento é uma atividade primordial 

para garantir o abastecimento e o acesso ao 

medicamento, sendo recomendada a 

combinação dos diversos métodos (perfil 

epidemiológico, consumo histórico, consumo 

mensal médio, oferta de serviços). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B) A seleção é um processo de escolha, baseado 

em critérios epidemiológicos, técnicos e 

econômicos, estabelecidos por uma Comissão 

de Farmácia e Terapêutica (CFT), sendo 

considerada uma atividade importante, pois é 

a partir dela que são desenvolvidas as demais 

atividades. 

(C) A distribuição objetiva suprir necessidades de 

medicamentos em quantidade, qualidade e 

menor custo-efetividade, devendo ser 

realizada de acordo com a programação, 

objetivando manter a regularidade do 

abastecimento, exigindo pessoal qualificado 

com conhecimento da legislação vigente, 

especialmente aquela relacionada à licitação. 

(D) A programação envolve atividades de 

recepção, estocagem, guarda, conservação e 

controle de estoque de medicamentos, sendo 

necessários rigorosos procedimentos 

técnicoadministrativos com instrumentos 

próprios de controle e registro das 

informações, assegurando a conservação dos 

produtos e evitando perdas e desperdícios. 

 

23) A biotransformação de fármacos pode ser 

dividida em duas fases. Em relação ao tema, 

avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) 

ou verdadeiras (V):  

 

I. A primeira fase consiste nas reações de 

oxidação, redução e hidrólise, ocasionando 

sempre uma modificação estrutural do 

fármaco, o que na maioria das vezes pode 

levar a sua inativação. No caso de 

administração de pró-fármacos, a fase I vai 

ser fundamental para gerar a substância 

farmacologicamente ativa. 

II. Na segunda fase, conhecida como fase de 

conjugação, ocorrem reações de conjugação 

do fármaco com substâncias endógenas, 

visando a facilitar sua excreção.  

III. Os processos das fases I e II são 

independentes, ou seja, o fármaco pode sofrer 

apenas reações de fase I ou de fase II, ou as 

duas, sequencialmente. Geralmente as 

reações da fase I introduzem um grupo 

relativamente reativo, como o grupo hidroxila, 

na molécula, e este grupo funcional servirá, 

então, como ponto de ataque para o sistema 

conjugador, que fixa a ele um substituto 

maior, como um grupo glicuronil, sulfato ou 

acetil.  

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
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IV. O órgão onde ocorre a maioria das reações de 

biotransformação é o estômago, por 

apresentar várias enzimas ou complexos 

enzimáticos especializados.  

 

As afirmativas I, II, III e IV são respectivamente:  

 

(A) F, F, F e F.  

(B) F, V, V e F.  

(C) V, V, F e V.  

(D) V, V, V e F.  

 

24) .Quanto às vias de administração de 

medicamentos, é correto afirmar que:  

 

(A) por via cutânea se absorvem medicamentos 

somente para efeito tópico.  

(B) a via retal é uma das via indicadas em 

pediatria e protege fármacos suscetíveis da 

inativação gastrintestinal e hepática pois 

apenas 50% do fluxo retal tem acesso à 

circulação porta.  

(C) processos patológicos curam mais depressa 

quando utilizada a via intravenosa para a 

administração de medicamentos.  

(D) a absorção oral é influenciada pela 

alimentação, sendo que a presença de 

alimentos ricos em gorduras aumenta a 

absorção de fármacos lipossolúveis e a 

redução do pH do suco gástrico dificulta a 

absorção de ácidos fracos no estômago.  

 

25) Avaliando uma jovem no primeiro trimestre de 

gravidez, em tratamento medicamentoso, é 

necessário especial preocupação com:  

 

(A) drogas hidrofílicas, pois sua porção livre passa 

mais facilmente pela placenta.  

(B) drogas hidrofílicas apenas em baixas 

concentrações, pois acabam por vencer o 

efluxo placentário.  

(C) drogas lipofílicas devido a constituição lipoide 

das membranas que permitem a passagem 

dos mesmos.  

(D) drogas lipofílicas e hidrofílicas em igual 

intensidade, já que ambas atravessam da 

mesma forma a placenta.  

 

26) O antimicrobiano do grupo da penicilina e 

seus derivados cuja administração é feita por 

via intramuscular é: 

 

(A) Amoxicilina 

(B) Penicilina cristalina 

(C) Oxacilina 

(D) Penicilina benzatina 

27) Os anestésicos venosos x, y e z, quando 

usados em infusão contínua apresentam 

variações nos valores da meia-vida de 

eliminação em função do tempo de infusão, 

que estão representadas no gráfico abaixo.  A 

partir dos dados apresentados, é correto 

afirmar que:  

 

 
 

(A) droga x apresenta menor tempo para início de 

ação; 

(B) a droga y se distribui em dois grandes 

compartimentos; 

(C) a droga z é eliminada in natura; 

(D) a droga z é a mais bem-indicada para infusão 

contínua. 

 

28) A Atenção Farmacêutica é um modelo de 

prática profissional que consiste na provisão 

responsável da farmacoterapia, com o 

propósito de alcançar resultados concretos em 

resposta à terapêutica prescrita. Assinale a 

alternativa que NÃO caracteriza a Atenção 

Farmacêutica.   

 

(A) Busca prevenir ou resolver os problemas 

farmacoterapêuticos de maneira sistematizada 

e documentada.  

(B) Responsabiliza-se junto com o paciente para 

que o medicamento prescrito seja seguro e 

eficaz, aplicado na posologia correta, para que 

resulte no efeito terapêutico desejado.  

(C) Cuida para que, ao longo do tratamento, as 

reações adversas aos medicamentos sejam as 

mínimas possíveis e, quando surgirem, 

possam ser resolvidas imediatamente.  

(D) Destina-se a apoiar as ações de saúde 

demandadas por uma comunidade. Envolve o 

abastecimento de medicamentos, a 

conservação e controle de qualidade, a 

segurança e a eficácia terapêutica dos 

medicamentos. 

 



 

                                                                                                                                                          Página 9 de 11 
  

CARGO: FARMACÊUTICO CAPS 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

29) A maior prevalência de doenças crônicas entre 

os idosos, como a hipertensão arterial 

sistêmica, implica o crescimento do consumo 

de medicamentos. Em consequência disso, 

ocorre aumento na incidência dos problemas 

relacionados aos medicamentos (PRM). Sobre 

PRM, considere as seguintes afirmativas: 

(1,0). 
 

1. A polifarmácia está relacionada ao uso de pelo 

menos um fármaco desnecessário num rol de 

prescrições supostamente necessárias.  

2. A polifarmácia pode ocasionar não adesão, 

reações adversas, erros de medicação, 

aumento do risco de hospitalização e aumento 

dos custos com a saúde.  

3. A iatrogenia configura o efeito patogênico de um 

fármaco ou da interação de vários fármacos.  

4. A adesão terapêutica significa relação 

colaborativa entre o paciente e os 

profissionais de saúde.  

5. A não adesão ao tratamento é um problema 

multifatorial, influenciado por aspectos 

relacionados à idade (jovens ou idosos), ao 

gênero (homens ou mulheres), à doença 

(crônica ou aguda), ao paciente 

(esquecimento, diminuição sensorial e 

problemas econômicos) e a problemas 

relacionados aos medicamentos.  

 

Assinale a alternativa correta. 
  

(A) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.  

(B) As afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras.  

(C) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são 

verdadeiras.  

(D) Somente as afirmativas 2, 3 e 5 são 

verdadeiras.  

 

30) Uma importante ferramenta de seleção aos 

gestores da assistência farmacêutica é a 

Relação de Medicamentos Essenciais 

(RENAME). Segundo esta lista, ssinale a opção 

INCORRETA: 

 

(A) A RENAME é uma lista federal de 

medicamentos que promove a centralização 

da gestão da compra de medicamentos 

(B) Fazem parte do elenco de medicamentos 

essenciais os medicamentos considerados 

básicos e indispensáveis para atender a 

maioria dos problemas de saúde da população 

(C) A RENAME é considerada a relação nacional de 

referência de medicamentos que serve de 

base para o direcionamento da produção 

farmacêutica e o respectivo desenvolvimento 

científico e tecnológico 

(D) Na RENAME, estão contemplados 

medicamentos utilizados no tratamento e no 

controle da maioria das patologias prevalentes 

no país. 

 

31) A Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais no Brasil é considerada a base para 

a organização das listas estaduais e 

municipais e leva em conta às doenças 

prevalentes, as condições dos serviços de 

saúde, a capacitação dos profissionais e a 

qualidade e disponibilidade dos medicamentos 

registrados no País (OMS,1998). Sobre a 

RENAME brasileira é incorreto afirmar: 

 

(A) Escolhem-se, preferencialmente, 

medicamentos produzidos por múltiplos 

fabricantes. 

(B) Preferem-se monofármacos, aceitando as 

associações em doses fixas somente quando 

aumentam a eficácia, retardam a resistência 

microbiana ou melhoram a adesão do paciente 

a tratamento. 

(C) Só se incluem na lista medicamentos com 

suficiente tempo de uso, necessário à 

detecção de efeitos adversos e potenciais 

riscos somente observáveis na fase de pós- 

comercialização. 

(D) Na Rename, os medicamentos listados 

possuem registros na ANVISA e apresentam 

menor custo nas etapas de armazenamento, 

distribuição, controle e tratamento. Além 

disso, todas as fórmulas apresentam valor 

terapêutico comprovado, com base em 

evidências clínicas. 

 

32) Aa revisões periódicas da RENAME são 

dirigidas a medicamentos relacionados aos 

programas estratégicos do Ministério da 

Saúde. Dentre eles, os medicamentos 

destinados ao tratamento de 

 

I. disfunções endócrinas;  

II. malária; 

III. obesidade;  

IV. tuberculose; 

V. doença de Chagas.  

 

Está correto o contido em  

 

(A) I, II, III, IV e V. 

(B) I, II, III e IV, apenas.  

(C) I, III, IV e V, apenas.  

(D) II, IV e V, apenas. 
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33) A Política Nacional de Medicamentos tem 

propósito precípuo  de garantir a necessária 

segurança, eficácia e qualidade dos 

medicamentos, a promoção do uso racional e 

o acesso da população àqueles considerados 

essenciais, tem como diretrizes, EXCETO: 

 

(A) Promoção do Uso Racional de Medicamentos: 

direcionado somente aos usuários de 

medicamentos. 

(B) Adoção da Relação Nacional de Medicamentos 

(RENAME): para orientar a padronização de 

medicamentos, principalmente no âmbito do 

SUS. 

(C) Regulamentação sanitária de medicamentos: 

cuida do registro de medicamentos e 

autorização para o funcionamento de 

empresas e estabelecimentos, bem como as 

restrições e eliminações de produtos de saúde 

que demonstrem ser inadequados ao uso. 

(D) Reorientação da Assistência Farmacêutica: 

visa implementar, no âmbito das três esferas 

do SUS todas as atividades relacionadas à 

promoção do acesso da população aos 

medicamentos essenciais. 

 

34) A Política Nacional de Medicamentos, como 

parte essencial da Política Nacional de Saúde, 

constitui um dos elementos fundamentais 

para a efetiva implementação de ações 

capazes de promover a melhoria das 

condições da assistência à saúde da população 

De acordo com a Portaria 3.916,de1998,que 

aprova a Política Nacional de Medicamentos, 

cabe ao Gestor Municipal  

 

(A)  assegurar o suprimento dos medicamentos 

destinados à atenção básica e à saúde de sua 

população, integrando sua programação à do 

estado, visando garantir o abastecimento de 

forma permanente e oportuna. 

(B) prestar cooperação técnica e financeira às 

demais instâncias do SUS no desenvolvimento 

das atividades relativas à Política Nacional de 

Medicamentos. 

(C)  apoiar a organização de consórcios 

intermunicipais de saúde destinados à 

prestação da assistência farmacêutica ou 

estimular a inclusão desse tipo de assistência 

como objeto de consórcios de saúde. 

(D) promover a atualização da legislação de 

vigilância sanitária. 

 

 

 

35) A Politica Nacional de Medicamentos baseia-se 

nos mesmos princípios que orientam o 

Sistema Único de Saúde e constitui estratégia 

essencial para consolida-lo uma vez que 

contribui para viabilizar um dos componentes 

fundamentais da assistência a saúde que é a 

cobertura farmacológica. Assim, para 

implementar a Politica traçada, as três esferas 

do governo – Federal, Estadual e Municipal, de 

acordo com suas respectivas competências e 

abrangências de atuação, devem desenvolver 

ações orientadas pelas seguintes diretrizes: 

 

I) Desenvolvimento e capacitação de recursos 

humanos. 

II) Garantia da segurança, eficácia e qualidade dos 

medicamentos. 

III) Promoção da produção de medicamentos. 

IV) Desenvolvimento cientifico e tecnológico. 

V) Promoção do uso racional de medicamentos. 

VI) Reorientação da assistência farmacêutica. 

VII) Regulação sanitária de medicamentos. 

VIII) Adoção da Relação de Medicamentos 

Essenciais. 

 

Dentro desse contexto, assinale a alternativa que 

determina o numero de diretrizes citadas acima 

que devem ser efetivadas pelo poder publico no 

âmbito farmacêutico: 

 

(A) 4 

(B) 7 

(C) 6 

(D) 8 

 

36) O sucesso terapêutico no tratamento de 
doenças depende de bases que permitam a 
escolha do tratamento, medicamentoso e/ou 

não medicamentoso, a seleção do 
medicamento de forma científica e racional, 
considerando sua efetividade, segurança e 
custo, bem como a prescrição apropriada, a 
disponibilidade oportuna, a dispensação em 
condições adequadas e a utilização pelo 

usuário de forma adequada São intervenções 
estabelecidas pela Organização Mundial de 
Saúde para a promoção do uso racional de 
medicamentos, exceto: 

 
(A)  Listas de medicamentos essenciais e 

Diretrizes clínicas 

(B)  Informação fidedigna sobre medicamentos 
fornecida e financiada exclusivamente pela 
Indústria Farmacêutica. 

(C)  Capacitação em Farmacoterapia baseada em 
evidências clínicas 

(D) Comitês de Farmácia e Terapêutica em 
distritos e hospitais   
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37) O hospital regional de Uruçuí estabeleceu, 

recentemente, a CFT, com  relação à 

composição da Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT), conforme descreve a OPAS 

e a OMS, analise as seguintes afirmativas e 

assinale a alternativa correta:  

 

(A) Sempre que necessário, eventualmente 

podem ser convidados para compor a CFT 

profissionais para contribuir em casos 

específicos que demandam conhecimentos 

especializados. 

(B) Com o propósito de tomar o trabalho mais 

funcional, recomenda-se que o número de 

membros da CFT não ultrapasse a oito. 

(C) Recomenda-se que as escolhas dos membros 

para compor a CFT se baseiem em critérios 

técnicos, considerando seus conhecimentos 

farmacológicos e terapêuticos, assim como 

sua experiência em estudos de utilização de 

medicamentos. 

(D) A CFT deve ser composta por uma equipe de 

farmacêuticos 

 

38) A existência de uma Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT) em uma instituição é 

interpretada como uma sinalização de que 

esta instituição tem a intenção de 

implementar uma política de Uso Racional de 

Medicamentos. Neste contexto, assinale a 

alternativa que não corresponde a uma função 

da CFT: 

 

(A) Elaborar e atualizar periodicamente a relação 

de medicamentos essenciais da instituição 

(B) Fixar critérios nos quais se baseará a 

instituição para a obtenção de medicamentos 

que não tenham sido selecionados para o uso 

regular, ou seja, que não integrem a relação 

de medicamentos essenciais. 

(C) Assessorar todas as atividades relacionadas 

com a promoção do uso racional de 

medicamentos da instituição. 

(D) Defender o fortalecimento da autonomia dos 

municípios no setor saúde e promover a 

descentralização político administrativa, 

facilitando o poder decisório local. 

 

 

39) O Uso Racional de Medicamentos é 

comemorado no dia 05 de maio, são 

indicadores padronizados pela OMS para esta 

importante ferramenta de cuidado ao 

paciente: 

 

1) Número médio de medicamentos por 

prescrição 

2) Número de antibióticos prescritos 

3) Número de medicamentos injetáveis 

prescritos 

4) Número de medicamentos prescritos pelo 

nome comercial 

5) Número de orientações quanto aos hábitos e 

estilos de vida saudável 

 

Estão corretas: 

 

(A) 1,2,3 

(B) 2,3,4 

(C) 1,3,4 

(D) 1,2,4 

 

40) O financiamento da Assistência Farmacêutica 

é de responsabilidade das três esferas de 

gestão do SUS. Os recursos federais do Bloco 

de Financiamento da Assistência Farmacêutica 

são constituídos por: 

 

(A) Parte Financeira Fixa e Parte Financeira 

Variável. 

(B) Componente Básico, Componente Estratégico 

e Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica 

(C) Programa de Doenças Infecciosas, Programa 

de Doenças Parasitárias e Programa de 

Doenças Excepcionais. 

(D) Cuidados da Atenção Básica, Saúde Mental e 

Saúde da Mulher. 

 

 

 

 

 


