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          ESTADO DO MARANHÃO 

            PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

          CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

CARGO: 

 

NÍVEL SUPERIOR 

 

FARMACÊUTICO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

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

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 

causem dúvidas. 

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material 

entre os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, 

boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa 

de fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com inicio às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 3303-3146 
 

E-mail: 

ima.baraodegrajau2016@outlook.com 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CARGO: FARMACÊUTICO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

 

AS QUESTÕES 1 A  12 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Hoje, para garantir seu lugar ao sol num mercado de trabalho altamente competitivo, o funcionário 1 

não pode ser ótimo. Tem de ser melhor que o colega. Até pouco tempo atrás, o destino de uma carreira estava 2 

ligado umbilicalmente à formação acadêmica do profissional. Significava que quem estudasse mais tinha mais 3 

chance de progredir. Nos novos modelos de gestão, a qualidade da educação formal conta muitos pontos, claro, e 4 

ninguém imagina que os critérios de seleção mudaram. Mas é cada vez maior o número de pessoas que fazem 5 

MBA ou estudam mais de um idioma. Em outras palavras, o perfil dos candidatos está mais semelhante e foi 6 

preciso mudar o critério de desempate. O mercado de trabalho busca profissionais que sejam criativos, 7 

carismáticos, inovadores, que gostem de desafios, que saibam liderar, enfim, que provoquem impacto. 8 

 Os especialistas dizem que, a grosso modo, o mercado de trabalho é formado por três grandes 9 

grupos de funcionários. O mais desejado é o que "faz a diferença". O mais comum é o que, infelizmente, não faz 10 

diferença na organização.  Há, porém, um terceiro grupo que apavora as firmas: aquele que acha que faz a 11 

diferença. "Esse é o pior, pois está tão seguro de si, que se acomoda e não faz nada para melhorar, enquanto seus 12 

concorrentes lhe   passam   a frente", diz o consultor Simon Franco. "Quem se acha o bom fica sempre arrumando 13 

justificativas por não deslanchar na carreira. Põe a culpa na empresa, na estrutura, no chefe, superestima-se e   14 

não   tem   humildade  para assumir suas fraquezas e limitações". 15 

O segredo do sucesso é fazer algo de que você goste, utilizando seus pontos fortes. Quanto mais 16 

experiências reunir, quanto mais ideias tiver, mais valorizado será o profissional. 17 

 Mônica Gailewitch 

 

 

01) De acordo com o texto, 
 

(A) hoje em dia, estudar não é tão importante 

quanto ser um bom líder. 

(B) nos tempos atuais, outros critérios, além da 
qualificação, são determinantes para a 

manutenção de um bom emprego. 

(C) na atualidade, a concorrência é tão grande, 

que é quase impossível manter-se no topo de 
qualquer estrutura empresarial. 

(D) na sociedade contemporânea, a personalidade 

do indivíduo, a depender do caso, é mais 
importante do que sua formação acadêmica. 

 

02) Da leitura do texto, pode-se inferir: 
 

(A) Os líderes simplesmente nascem feitos e 

nenhum curso pode otimizar o carisma e a 
capacidade de empreendimento. 

(B) Os cursos de mestrado em Administração, 

dentre outros, já não servem como referencial 
em um currículo. 

(C) A seleção de pessoas para provimento de 

cargos tem-se tornado mais difícil em função 

do acesso generalizado aos estudos superiores. 
(D) A chave-mestra para se conseguir e manter 

um emprego é ser capaz de, além dos pré-

requisitos essenciais, surpreender pela 
originalidade pessoal. 

 

03) Segundo o texto, será valorizado, em uma 

empresa, o empregado que 
 

(A) procurar sobressair-se no grupo, pois "não 

aparecer" pode ser prejudicial. 
(B) conseguir destacar-se, mostrando aos demais 

o valor da cultura acadêmica. 

(C) revelar afinidade com o trabalho que realiza, 
com a iniciativa e o constante desejo de 

superação. 

(D) demonstrar segurança em si próprio, porque 
isso gera confiança e respeito por parte dos 

colegas. 

 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 15 
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CARGO: FARMACÊUTICO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

04) O termo transcrito que, no texto, pode ser 

substituído pelo indicado ao lado, sem prejuízo 

de significado, é 
 

(A) "umbilicalmente" (L.3) — intimamente. 

(B) "perfil" (L.6) — silhueta. 
(C) "impacto". (L.8) — crise. 

(D) "deslanchar" (L.14) — decrescer. 

 
05) No texto, 

 

(A) "enquanto" (L.12) sugere simultaneidade. 

(B) "claro" (L.4) denota determinação. 
(C) "Em outras palavras" (L.6) indica retificação. 

(D) "infelizmente" (L.10) exprime premonição. 

 
06) Os termos "enfim" (L.8) e "porém" (L.11) 

expressam, respectivamente, ideia de 

 
(A) síntese e condição. 

(B) conclusão e ressalva. 

(C) explicação e adição. 
(D) tempo e adversidade. 

 

07) A alternativa em que a reestruturação proposta 
para o termo transcrito mantém o seu 

significado no contexto é 

 

(A) "mudaram" (L.5) — teriam mudado. 
(B) "fica (...) arrumando" (L.13) — arrumará. 

(C) "reunir" (L.17) — tenha reunido. 

(D) "é formado" (L.9) — forma-se. 
 

08) A alternativa em que está devidamente 

indicada a relação estabelecida, no texto, pela 
preposição transcrita à esquerda é 

 

(A) "para" (L.1) — direção. 
(B) "Até" (L.2)   — limite. 

(C) "a" (L.9)    — proximidade. 

(D) "por" (L.14) — medida. 

 
09) A oração "que (...) o mercado de trabalho é 

formado por três grandes grupos de 

funcionários." (L.9/10) possui o mesmo valor 
morfossintático que a indicada na alternativa: 

 

(A) "que o colega" (L.2). 
(B) "que fazem MBA" (L.5/6). 

(C) "que faz a diferença." (L.11/12). 

(D) "que provoquem impacto." (L.8). 
 

10) Sobre  a expressão transcrita, é verdadeiro o 

que se afirma na alternativa: 

 
(A) "de progredir" (L.4) modifica um nome. 

(B) "da educação formal' (L.4) modifica um 

advérbio. 
(C) "de desafios" (L.8) é paciente da ação verbal. 

(D) "de funcionários" (L.10) completa o sentido de 

um nome. 
 

 

11) Funciona, no texto, como agente da ação 

verbal a expressão: 
 

(A) “por três grandes grupos de funcionários.” 

(L.9/10). 
(B) “o funcionário” (L.1) 

(C) “Esse” (L.12). 

(D) “humildade” (L.15). 
 

12) Possui o mesmo valor morfológico do vocábulo 

“o”, em “o que” (L.10) a palavra na 
alternativa: 

 

(A) “o” em “o funcionário” (L.1). 

(B) “outras” (L.6). 

(C) “quanto” (L.16). 
(D) “Esse” (L.12) 

 

 

AS QUESTÕES 13 A  15 ESTÃO RELACIONADAS 

AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Voltas para casa 

                                  Ferreira Gullar 

 

1. Depois de um dia inteiro de trabalho 

2. voltas para casa, cansado. 

3. Já é noite em teu bairro e as mocinhas 

4. de calças compridas desceram para a porta 

5. após o jantar. 

6. Os namorados vão ao cinema. 

7. As empregadas surgem das entradas de 

serviço. 

8. Caminhas na calçada escura. 
 

9. Consumiste o dia numa sala fechada, 

10. lidando com papéis e números. 

11. Telefonaste, escreveste, 

12. irritações e simpatias surgiram e 

desapareceram 

13. no fluir dessas horas. E caminhas, 

14. agora, vazio, 

15. como se nada acontecera. 
 

16. De fato, nada te acontece, exceto 

17. talvez o estranho que te pisa o pé no elevador 

18. e se desculpa. 

19. Desde quando 

20. tua vida parou? Falas dos desastres, 

21. dos crimes, dos adultérios, 

22. mas são leituras de jornal. Fremes 

23. ao pensar em certo filme que viste: a vida, 

24. a vida é bela! 
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CARGO: FARMACÊUTICO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

25. A vida é bela 

26. mas não a tua. Não a de Pedro, 

27. de Antônio, de Jorge, de Júlio, 

28. de Lúcia, de Míriam, de Luísa... 

 

29. Às vezes pensas 

30. com nostalgia 

31. nos anos de guerra, 

32. o horizonte de pólvora, 

33. o cabrito. Mas a guerra 

34. agora é outra. Caminhas. 

 

35. Tua casa está ali. A janela 

36. acesa no terceiro andar. As crianças 

37. ainda não dormiram. 

38. Terá o mundo de ser para elas 

39. este logro? Não será 

40. teu dever mudá-lo? 

 

41. Apertas o botão da cigarra. 

42. Amanhã ainda não será outro dia. 

 
 Visita ao site: 

http://www.blogsoestado.com, em 

27 de junho de 2016. 

 

13) Na primeira estrofe (v. 1-8), o sujeito poético 

 

(A) retrata a realidade distanciada do seu 
cotidiano. 

(B) apresenta a rotina da vida de um cidadão 

comum. 
(C) analisa, com otimismo, a sociedade 

contemporânea. 

(D) revela predileção por aspectos mórbidos do 
mundo real. 

 

14) As três últimas estrofes (v. 25-42) revelam 

 
(A) existência de hostilidade entre seres de uma 

mesma comunidade. 

(B) sentimento de solidariedade do sujeito poético 
com o comportamento do homem comum. 

(C) desejo de recuperar, através da memória, o 

tempo passado, apesar de suas adversidades. 
(D) predisposição do eu-poético para enxergar a 

necessidade de se promoverem mudanças no 

mundo. 
 

15) No texto, 

 

(A) “cansado” (v.2) é um modificador de “voltas” 
(v.2). 

(B) “de calças compridas” (v.4) completa o sentido 

de “mocinhas” (v.3). 
(C) “te” (v.17) tem valor possessivo. 

(D) “está ali” (v.35) é um predicado nominal. 

 

 

 
 

16) O Sistema Único de Saúde (SUS) teve seus 

princípios estabelecidos na Lei Orgânica de 

Saúde em 1990, com base no artigo 198 da 

Constituição Federal de 1988. São 

considerados princípios ideológicos ou 

doutrinários do SUS, exceto: 
 

(A) O acesso equânime aos serviços de saúde 

(B) O respeito à integralidade no acesso aos 

serviços de saúde 

(C) O acesso universal aos serviços de saúde por 

qualquer indivíduo 

(D) O acesso gratuito a qualquer serviço de saúde 

brasileiro 
 

17) De acordo com os princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde conferidos na Lei n° 

8.080/90, analise as afirmações e assinale a 

incorreta: 
 

(A) O princípio da Universalidade ressalva que a 

saúde é um direito de todos, devendo ser 

garantida a qualquer cidadão, independente de 

raça, etnia ou condição socioeconômica. 

(B) A atenção à saúde em todos os seus meios, 

curativos ou preventivos, individuais ou 

coletivos, atuando em conjunto articulado de 

ações nos três níveis de atenção corresponde à 

integralidade. 

(C) A participação dos usuários na gestão do SUS 

de forma paritária em relação aos outros 

representantes do governo e da saúde, na 

decisão sobre o planejamento das ações para 

melhoria do serviço de saúde prestado 

corresponde à equidade.  

(D) A existência de três esferas de governo, na 

qual cada uma possui atribuições próprias, no 

sentido de descentralizar a administração dos 

serviços de saúde, constitui o princípio 

organizacional de descentralização político-

administrativa. 
 

18) De acordo com os dispostos na Lei n° 8.080/90 

a respeito dos objetivos e atribuições do 

Sistema Único de Saúde, analise as afirmações 

abaixo: 
 

I. Ao SUS cabe executar ações de vigilância 

sanitária, o que inclui o controle de bens de 

consumo ou da prestação de serviços que se 

relacionem direta ou indiretamente com a 

saúde, tais como: produção, comercialização, 

distribuição de produtos farmacêuticos, 

hospitalares, cosméticos, alimentícios, além do 

controle da entrada e saída destes em portos e 

fronteiras. 

LEGISLAÇÃO DO SUS – QUESTÕES DE 16 A 20 

 

http://www.blogsoestado.com/
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CARGO: FARMACÊUTICO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

II. Ao SUS cabe executar ações de vigilância 

epidemiológica, com ações de detecção, 

prevenção e controle aos determinantes e 

condicionantes de doenças e agravos. 

III. Ao SUS compete executar ações de vigilância à 

saúde do trabalhador, incluindo assistência ao 

trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou 

portador de doença profissional e do trabalho. 

 

Assinale a alternativa que contém o número de 

alternativas incorretas: 

(A) Nenhuma 

(B) Uma 

(C) Duas 

(D) Três 

 

19) De acordo com a Lei N° 8.142/90 que dispõe 

sobre a participação da comunidade na gestão 

do Sistema Único de Saúde, a Conferência de 

Saúde reunir-se-á: 

 

(A) Anualmente ou em sessões de caráter 

extraordinário, quando solicitadas pelo Poder 

Legislativo ou Conselho de Saúde. 

(B) A cada quatro anos ou extraordinariamente, se 

convocada pelo Poder Executivo ou pelo 

Conselho de Saúde. 

(C) A cada três anos ou extraordinariamente, se 

convocada pelo Poder Judiciário ou pelo 

Conselho de Saúde. 

(D) Semestralmente ou em sessões de caráter 

extraordinário, quando solicitadas pelo Poder 

Executivo ou Conselho de Saúde. 

 

20) Órgão colegiado composto por representantes 

do governo, prestadores de serviço, 

profissionais de saúde e usuários, que atua de 

forma permanente e deliberativa na 

formulação de estratégias e no controle da 

execução da política de saúde na instância 

correspondente, inclusive nos aspectos 

econômicos e financeiros, cujas decisões serão 

homologadas pelo chefe do poder legalmente 

constituído em cada esfera de governo: 

 

(A) Conselho de Saúde 

(B) Ministério da Saúde 

(C) Fundo de Saúde 

(D) Conferência de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21) Paciente do sexo feminino, 85 anos de idade, 

portadora de asma moderada e osteoporose, 

procura o médico apresentando fortes dores 

de cabeça e palpitações constantes, o médico 

resolveu tratá-la com medicamentos anti-

hipertensivos. Com base nas informações, 

cogitou-se o uso dos fármacos descritos a 

seguir: 

 

I. Carvedilol: Beta bloqueador não seletivo  

II. Hidroclorotiazida: Diurético tiazídico 

III. Propranolol: bloqueador de receptores beta-

adrenérgicos, não seletivo, utilizado via oral  

 

O(s) fármaco(s) adequado(s) ao tratamento da 

paciente está (ão) indicado(s) apenas em: 

(A) I e II 

(B) I 

(C) II 

(D) II e III 

 

22) Sobre os mecanismos que podem 

desencadear aumento de pressão, analise as 

assertivas a seguir: 

 

1. Hiperglicemia e Obesidade são fatores de risco 

que predispõem o aumento da pressão arterial. 

 

PORQUE 

 

2. Receptores de Angiotensina II ficam mais 

expressivos na presença de hiperglicemia, 

podendo estarem presentes em células 

adiposas do organismo. 

. 

Acerca dessas asserções, assinale a opção correta. 

(A) As asserções I e II são proposições 

verdadeiras, e a II é uma justificativa correta 

da I. 

(B) As asserções I e II são proposições 

verdadeiras, mas a II não é uma justificativa 

correta da I. 

(C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a 

II é uma proposição falsa. 

(D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é 

uma proposição verdadeira. 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

 QUESTÕES DE 21 A 40 
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CARGO: FARMACÊUTICO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

23) Uma mulher de 45 anos, branca, em 

tratamento antidepressivo há 30 dias, voltou 

à farmácia e reportou, ao farmacêutico, 

desconfortos possivelmente causados pelo 

medicamento em uso, como: boca seca, 

constipação intestinal, arritmias cardíacas, 

além de alguns episódios de hipotensão 

ortostática. Diante destes sintomas, qual dos 

antidepressivos descritos a seguir 

possivelmente seria o que a paciente estava 

usando?  

 

(A) Fluoxetina.   

(B) Amitriptilina.   

(C) Tranilcipromina.   

(D) Bupropiona.   

 

24)  Referente aos alvos de ação farmacológica e 

às especialidades farmacêuticas diversas, 

relacione as colunas e assinale a alternativa 

que apresenta a sequência correta.  

 

1. Enzima 

2. Receptor 

3. Canal iônico.  

4. Proteína transportadora.     

 

 

 

 
 

(A) 2 – 4 – 3 – 1.   

(B) 2 – 1 – 3 – 4.  

(C) 1 – 2 – 4 – 3.  

(D) 3 – 2 – 4 – 1 

 

25) Um paciente está em uso e Inibidor da 

recaptação de serotonina (fluoxetina) há 5 

dias e não ocorre melhora do quadro 

depressivo. O que pode estar acontecendo?  

 

(A) Defasagem terapêutica   

(B) Surto psicótico  

(C) Reação do Queijo  

(D) Síndrome serotoninérgica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26) A seleção é um processo de escolha de 

medicamentos, baseada em critérios 

epidemiológicos, técnicos e econômicos, 

estabelecidos por uma Comissão de Farmácia 

e Terapêutica (CFT), visando assegurar 

medicamentos seguros, eficazes e custo-

efetivo com a finalidade de racionalizar seu 

uso, harmonizar condutas terapêuticas, 

direcionar o processo de aquisição, produção 

e políticas farmacêuticas. Baseando-se no 

texto anterior, assinale a afirmativa correta 

em relação aos processos de padronização e 

seleção dos medicamentos para uso no SUS.  

 

(A) Deverão obedecer a um requisito 

fundamental, o menor preço, para que seja 

atendida uma parcela maior da população, 

independente da eficácia clínica, reações 

adversas e situação de registro junto à 

ANVISA.  

(B) Devem ser realizados por uma Comissão de 

Farmácia e Terapêutica em conjunto com o 

gestor municipal da Assistência Farmacêutica, 

com base nos critérios de medicamentos 

essenciais da OMS, não sendo permitido que o 

município padronize medicamentos 

disponíveis nas Farmácias Populares do 

Governo Federal.  

(C) Devem ser realizados sem a interferência da 

indústria farmacêutica, que fica também 

impedida de participar dos processos de 

licitação e aquisição dos medicamentos pelo 

gestor municipal.  

(D) Devem ser realizados pelo gestor municipal, 

em conjunto com a Comissão de Farmácia e 

Terapêutica, selecionando-se aquele 

medicamento seguro, eficaz, de qualidade 

comprovada, com preços acessíveis e que 

satisfaça as necessidades de saúde da maioria 

da população, atendendo ao conceito de 

medicamentos essenciais da OMS.  

 

27) É responsabilidade do farmacêutico durante a 

dispensação: respeitar o direito do usuário de 

conhecer o medicamento que lhe é 

dispensado e de decidir sobre sua saúde.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: 

 

( ) Clonazepam 

( ) Captopril 

( ) losartana 

( ) Escitalopram 
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CARGO: FARMACÊUTICO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

(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. 

 

28) A Assistência Farmacêutica é uma atividade 

multidisciplinar. A produção de conhecimento 

é considerada estratégica para seu 

desenvolvimento, bem como o 

desenvolvimento dos recursos humanos e 

serviços. 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 a atividade mais 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. 

 

29) O planejamento é uma 

ferramenta administrativa, que possibilita 

perceber a realidade, avaliar os caminhos, 

construir um referencial futuro, 

o trâmite adequado e reavaliar todo 

o processo a que o acoplamento se destina 

para o alcance de bons resultados em 

qualquer atividade é preciso estabelecer 

objetivos claros, identificar onde e como 

estamos e aonde pretendemos chegar. Quem 

não planeja suas ações e atividades não sabe 

agir estrategicamente, não está gerenciando, 

está apenas “fazendo coisas”. Só a partir de 

uma análise situacional de uma referência de 

partida, pode-se intervir na realidade e 

avançar para processos de melhoria (BRASIL. 

Ministério da Saúde). 

 

 A partir do texto e dos conhecimentos sobre 

planejamento da assistência farmacêutica é 

correto afirmar: 

(A) O planejamento é um processo sistematizado, 

dinâmico, contínuo, racional, participativo, 

realista, programático, de se conhecer e 

intervir na realidade local, para o alcance de 

uma situação desejada; 

(B) O produto do planejamento é um plano de 

ação que impossibilita uma visão ampliada e 

melhor conhecimento dos problemas internos 

e externos; 

(C) Não compromete o gerenciamento para 

objetivos e resultados; 

(D) Não exige recursos humanos com 

conhecimento, habilidades e técnicas em 

planejamento, capacidade de articulação, 

determinação, compromisso e força para 

mudar e transformar a realidade dos fatos; 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Referencial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A2mite
https://pt.wikipedia.org/wiki/Processo
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CARGO: FARMACÊUTICO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

30) A dispensação faz parte do processo de 

atenção à saúde e deve ser considerada como 

uma ação integrada do farmacêutico com os 

outros profissionais da saúde, em especial, 

com os prescritores. Com relação à 

dispensação de medicamentos, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) É uma atividade técnico-científica, de 

orientação ao paciente, de importância para a 

observância ao tratamento e, portanto, eficaz, 

quando bem administrada, devendo ser 

exercida por qualquer profissional da saúde. 

(B) Uma atividade técnico-científica, de 

orientação ao paciente, de importância para a 

observância ao tratamento e, portanto, eficaz 

quando bem administrada, devendo ser 

exclusiva do profissional enfermeiro. 

(C) É o ato farmacêutico de distribuir um ou mais 

medicamentos a um paciente, geralmente 

como resposta à apresentação de uma 

prescrição elaborada por um profissional 

autorizado. Neste ato, o farmacêutico informa 

e orienta o paciente sobre o uso adequado do 

medicamento. 

(D) É o ato farmacêutico de distribuir um ou mais 

medicamentos a um paciente, geralmente 

como resposta à apresentação de uma 

prescrição elaborada por um profissional 

autorizado. Neste ato, o enfermeiro informa e 

orienta o paciente sobre o uso adequado do 

medicamento. 

 

31) A Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, 

estabelece que o processo de dispensação de 

medicamentos na farmácia está sob a 

responsabilidade do profissional farmacêutico 

(Brasil, 1973). Em relação ao termo 

dispensação, analise as seguintes afirmativas: 

 

1. Dispensação é o ato profissional farmacêutico 

de proporcionar um ou mais medicamentos a 

um paciente, geralmente como resposta a 

apresentação de uma receita elaborada por um 

profissional autorizado. 

2. No ato da dispensação, o farmacêutico informa 

e orienta o paciente sobre o uso adequado do 

medicamento. 

3. Na dispensação, são elementos importantes da 

orientação, entre outros, a ênfase no 

cumprimento da dosagem, a influência dos 

alimentos, a interação com outros 

medicamentos, o reconhecimento de reações 

adversas potenciais e as condições de 

conservação dos produtos. 

 

4. Na dispensação racional de medicamentos o 

farmacêutico assegura a chegada dos produtos 

solicitados pelos usuários, na quantidade e 

especificação solicitadas, de forma segura e no 

prazo estabelecido, empregando métodos de 

melhor custo versus eficácia e custo versus 

eficiência. 
 

São verdadeiras as afirmativas: 

(A) 1, apenas 

(B) 1 e 2, apenas 

(C) 1, 2 e 3 apenas 

(D) 2 e 3 apenas 
 

32) O Brasil vem experimentado, desde a criação 

do Sistema Único de Saúde (SUS), mudanças 

importantes no seu sistema público de saúde. 

Neste contexto, princípios importantes vêm 

norteando a política de saúde do país, tais 

como universalidade do acesso, integralidade 

da atenção e equidade e a presença efetiva de 

farmacêuticos no processo de assistência 

como na seleção, aquisição e dispensação, 

qualifica muito os serviços de saúde 

prestados, gerando satisfação da clientela e 

economia para os cofres públicos. Portanto, o 

Ministério da Saúde recomenda aos 

farmacêuticos que atuam na gestão da 

assistência que utilizem como principais 

métodos e parâmetros de programação: 
 

(A) Oferta de serviços → considerar a capacidade 

instalada, produção de serviços e esquemas 

terapêuticos. 

(B) Perfil epidemiológico → considerar dados 

populacionais e esquema terapêuticos. 

(C) Consumo histórico → considerar demanda real 

(atendida e não atendida) e estoque 

existente. 

(D) Todos os métodos e parâmetros descritos nas 

alternativas acima devem ser utilizados 
 

33) A dispensação é o ato farmacêutico de 

distribuir um ou mais medicamentos a um 

paciente em resposta a uma prescrição 

elaborada por um profissional autorizado 

(Arias, 1999). Trata-se de uma oportunidade 

para o farmacêutico contribuir para o uso 

racional de medicamentos (Marin et al., 

2003), pois na interação com o paciente é 

possível identificar a necessidade do mesmo e 

orientar tanto sobre o medicamento quanto 

sobre educação em saúde, atuando desta 

forma como um agente de saúde. Considere 

as afirmações a seguir sobre a 

regulamentação da dispensação de 

medicamentos nos serviços públicos e 

privados. 
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CARGO: FARMACÊUTICO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA 

I. Os analgésicos, os antipiréticos e os 

antibióticos administrados por via oral estão 

entre os medicamentos considerados de 

venda livre. 

II. Os benzodiazepínicos e os anorexígenos estão 

entre os medicamentos com venda sob 

prescrição médica e retenção da receita. 

III. O uso de medicamento contendo a substância 

misoprostol fica restrito a estabelecimentos 

hospitalares. 

IV. As substâncias retinóicas podem ser vendidas 

sem a apresentação de receita médica. 

 

Estão corretas somente as afirmações 

(A) I e II.  

(B) I e III.  

(C) II e III.  

(D) II e IV. 

 

34) O Conselho Federal e os Conselhos Regionais 

de Farmácia têm se empenhado para que a 

assistência farmacêutica esteja presente nos 

Municípios brasileiros. Dessas ações positivas 

em defesa da assistência farmacêutica, 

resultou a assinatura da Nota Técnica 

Conjunta, que trata da “Qualificação da 

Assistência Farmacêutica”, pelas seguintes 

entidades: Ministério da Saúde (MS), 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(Conass) e Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde (Conasems).A 

estruturação do plano de ação da assistência 

farmacêutica (AF) deve estar centrada nos 

aspectos individuais do município, por meio 

da análise diagnóstica dos indicadores de 

saúde, que irão direcionar a seleção, a 

programação, a aquisição, a distribuição e a 

dispensação dos medicamentos. 

 

PORQUE 
 

O planejamento empregado na AF deve prever a 

utilização dos recursos financeiros nos diferentes 

níveis de atenção, tais como a promoção do uso 

racional dos medicamentos, o desenvolvimento, a 

valorização, a formação, a fixação e a capacitação 

de recursos humanos, entre outros, observando as 

propriedades regionais definidas pelos gestores do 

SUS. 
 

Acerca dessas asserções, assinale a opção correta. 

(A) As duas asserções são proposições 

verdadeiras, e a segunda é uma justificativa 

correta da primeira 

(B) As duas asserções são proposições 

verdadeiras, mas a segunda não é uma 

justificativa correta da primeira. 

(C) A primeira asserção é uma proposição 

verdadeira, e a segunda é uma proposição 

falsa. 

(D) A primeira asserção é uma proposição falsa, e 

a segunda é uma proposição verdadeira 

 

35) No final do século passado foi implantado no 

país o Sistema Único de Saúde (SUS), com a 

finalidade de alterar o modelo existente à 

época, promovendo maior qualidade de saúde 

da população. O Sistema Único de Saúde 

(SUS) é um dos maiores sistemas públicos de 

saúde do mundo. Ele abrange desde o simples 

atendimento ambulatorial até o transplante de 

órgãos, garantindo acesso integral, universal 

e gratuito para toda a população do país. 

Amparado por um conceito ampliado de 

saúde, o SUS foi criado, em 1988 pela 

Constituição Federal Brasileira, para ser o 

sistema de saúde dos mais de 180 milhões de 

brasileiros.  

 

Analise as afirmações a seguir, sobre o papel do 

Farmacêutico no SUS. 
I. Com a implantação desse novo modelo de 

saúde couberam aos Farmacêuticos, bem 

como aos outros profissionais que atuam no 
SUS, desempenhar ações de saúde voltadas à 

prevenção e à promoção de saúde, 

contrapondo-se ao modelo curativo existente 
anteriormente. 

II. O Farmacêutico que atua nas Unidades de 

Saúde do SUS deverá desenvolver as funções 
de dispensação de medicamentos e de 

Atenção Farmacêutica, deixando as atividades 

gerenciais das farmácias, tais como controle 

de estoques e registros de psicotrópicos, sob 
a responsabilidade do Auxiliar de 

Farmacêutico. 

III. O Farmacêutico, além de atuar na 
dispensação de medicamentos, pode 

desenvolver atividades de gestão da 

Assistência Farmacêutica no SUS, 
participando diretamente dos processos de 

seleção, programação, aquisição, 

armazenamento e distribuição de 
medicamentos. 

IV. O SUS, ao estimular o desenvolvimento da 

atenção primária à saúde, estimula a 

aproximação do profissional Farmacêutico aos 
outros profissionais da equipe de saúde e aos 

usuários, favorecendo a formação do 

profissional Farmacêutico mais especializado 
em detrimento do perfil generalista. 

 

Estão corretas, somente, as afirmações 
 

(A) I e II. 

(B) I e III. 
(C) I e IV. 

(D) II e III. 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/area.cfm?id_area=1395
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/area.cfm?id_area=1395
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/area.cfm?id_area=1395
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/area.cfm?id_area=1395
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/area.cfm?id_area=1395
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/area.cfm?id_area=1395
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/area.cfm?id_area=1395
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/area.cfm?id_area=1395
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/area.cfm?id_area=1395
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/area.cfm?id_area=1395
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/area.cfm?id_area=1395
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36) Assistência Farmacêutica (AF) engloba um 

conjunto de ações voltadas à promoção, 

proteção e recuperação da saúde, tanto 
individual como coletiva, tendo o 

medicamento como insumo essencial e 

visando ao seu acesso e ao seu uso 
racional.  No âmbito do SUS, os 

medicamentos disponíveis para o tratamento 

de doenças ou de agravos são aqueles 
padronizados na Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais (RENAME).  As 

responsabilidades das instâncias gestoras do 

SUS (Federal, Estadual e Municipal), em 
relação aos medicamentos, estão definidas 

em 3 Componentes: Básico, Estratégico e 

Especializado. Nesse contexto, faz parte da 
Assistência Farmacêutica: 

 

1. Seleção de medicamentos baseada na eficácia 

terapêutica e na garantia de padrões de 
qualidade, independentemente da regularidade 

de fornecimento. 

2. A produção de insumos e medicamentos com 
controle de qualidade rigoroso dos processos, 

dos insumos e dos produtos. 

3. A prescrição de medicamentos centrada no 
diagnóstico preciso da doença, necessário para 

a racionalização do consumo de medicamentos. 

4. A distribuição dos medicamentos, 
considerando-se critérios regionais de 

necessidades. 

5. A dispensação do medicamento, prescrito por 

profissional habilitado, tornando-se 
desnecessárias outras orientações. 

 

É correto apenas o que se afirma em: 
 

(A) I, II e III 

(B) I, II e V 
(C) I, IV e V 

(D) II, III e IV 

 

37) Pensar sobre a integralidade das ações e 
serviços de saúde também significa pensar 

sobre as ações e serviços de Assistência 

Farmacêutica. Considerando que a maioria das 
intervenções em saúde envolve o uso de 

medicamentos e que este uso pode ser 

determinante para a obtenção de menor ou 
maior resultado, é imperativo que a Assistência 

Farmacêutica seja vista sob ótica integral. A 

seleção dos medicamentos a serem 

padronizados pelo serviço público é um dos 
processos mais importantes do ciclo da 

Assistência Farmacêutica, pois essa fase deve 

ser baseada em estudos epidemiológicos e 
farmacoeconômicos, evitando as pressões 

mercadológicas, além de considerar a eficácia 

terapêutica e a segurança do fármaco. 
Baseando-se no texto anterior, assinale a 

afirmativa correta em relação aos processos de 

padronização e seleção dos medicamentos para 
uso no SUS. 

 

(A) Deverá obedecer a um requisito fundamental, 

o menor preço, para que seja atendida uma 

parcela maior da população, independente da 

eficácia clínica, reações adversas e situação 

de registro junto à ANVISA. 

(B) Devem ser realizados por uma Comissão de 

Farmácia e Terapêutica em conjunto com o 

gestor municipal da Assistência Farmacêutica, 

com base nos critérios de medicamentos 

essenciais da OMS, não sendo permitido que o 

município padronize medicamentos 

disponíveis nas Farmácias Populares do 

Governo Federal. 

(C) Devem ser realizados sem a interferência da 

indústria farmacêutica, que fica também 

impedida de participar dos processos de 

licitação e aquisição dos medicamentos pelo 

gestor municipal. 

(D) Devem ser realizados pelo gestor municipal, 

em conjunto com a Comissão de Farmácia e 

Terapêutica, selecionando-se aquele 

medicamento seguro, eficaz, de qualidade 

comprovada, com preços acessíveis e que 

satisfaça as necessidades de saúde da maioria 

da população, atendendo ao conceito de 

medicamentos essenciais da OMS. 

 

38) A Notificação de Receita é o documento que 

acompanhado de receita autoriza a 

dispensação de medicamentos a base de 

substâncias constantes das listas "A1" e "A2" 

(entorpecentes),"A3", "B1" e "B2" 

(psicotrópicas), "C2" (retinóicas para uso 

sistêmico) e "C3" (imunossupressoras). Um 

paciente portando uma receita de outro 

estado na qual constam as prescrições de 

fluoxetina e diazepam  solicita a dispensação 

dos referidos medicamentos. Tanto a receita 

quanto a notificação de cor azul, obrigatórios 

para o fornecimento do diazepam, estão de 

acordo com a Portaria 344/98 e atualizações. 

Como o farmacêutico deveria dispensar este 

medicamento? Assinale a alternativa correta 

 

(A) Entregar fluoxetina e diazepam em 

quantidade suficiente para até 2 meses de 

tratamento. 

(B) Entregar apenas fluoxetina em quantidade 

suficiente para até 2 meses de tratamento. 

(C) Não fornecer nenhum dos medicamentos uma 

vez que a prescrição é de outro estado. 

(D) Entregar ambos os medicamentos e orientar o 

paciente quanto à posologia, armazenamento, 

reações adversas e possíveis interações com 

alimentos. 
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39) Os antibacterianos constituem um grupo de 

medicamentos amplamente prescritos em 

atenção primária, ocupando sempre um dos 

primeiros lugares entre as classes de 

medicamentos mais utilizadas. O seu uso 

desnecessário e abusivo, tanto na 

comunidade quanto no meio hospitalar, tem 

sido extensivamente descrito na literatura. 

Sobre antimicrobianos, a legislação determina 

que: (assinalar apenas a alternativa correta) 

 

(A) A dispensação se dará mediante a retenção 

da primeira via da receita, devendo a segunda 

via ser devolvida ao paciente. 

(B) No ato da dispensação devem ser registrados 

nas duas vias da receita os seguintes dados: 

data da dispensação, número do documento 

de identidade (RG) e endereço do comprador. 

(C) As receitas têm validade em todo o território 

nacional pelo prazo máximo de 10 dias. 

(D) Deve-se registrar a dispensação em sistemas 

de monitoramento adequados como o SNGPC. 

 

40) A Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF) é a unidade de assistência farmacêutica 

que serve para o armazenamento 

de medicamentos  e correlatos, onde são 

realizadas atividades quanto à sua correta 

recepção, estocagem e distribuição.Uma 

Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF), para garantir as condições adequadas 

de conservação e assegurar estabilidade e 

preservação das características dos produtos 

em estoque, deve possuir: 

 

(A) Um piso plano e resistente, com espessura 

superior a 20 cm, não adequado ao uso de 

empilhadeiras e carrinhos de mão para 

transporte de material. 

(B) Paredes de cor escura, para evitar a luz. 

(C) Controle único de entrada e saída de pessoas 

com circulação permitida aos usuários de 

medicamentos. 

(D) Instalações sanitárias apropriadas, sem 

comunicação direta com as áreas de 

estocagem. 
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