ESTADO DO MARANHÃO

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA (EDITAL 001/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO

CARGO:

DATA:
26 de maio de 2019

DURAÇÃO:
3 horas

HORÁRIO:
09 h às 12h

Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

Exemplo:

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
C
D
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
A
B
Exemplo:
Português
15

Legislação do SUS
05

A

Conhecimentos Específicos
20

A

B

D

02- 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.
03- 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.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre
outros.
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 definitivamente após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
05. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
06. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
07. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
08 Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso público.
09. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: imaconcursotuntum@outlook.com
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO

1

É preocupante a falta de conhecimento de diversos profissionais de diferentes áreas em relação à língua

2

portuguesa. Alegam essas pessoas que a simples troca de um z por um s não muda o valor de uma petição

3

advocatícia, a receita de um médico ou, ainda, o relatório de um administrador. Puro engano: um texto mal escrito

4

abala a imagem do profissional que o escreveu e, sem dúvida, desqualifica o trabalho. Infelizmente, o descaso com

5

o nosso idioma é notório.

6

Devemos ter cuidado com o que se fala e com o que se escreve, pois a nossa imagem está sempre sendo

7

avaliada. A proliferação de "houveram", "menas", o uso da segunda pessoa para o pronome V.Sa. e as constantes

8

derrapadas na concordância verbal podem parecer festival de mau gosto.

9

Nossos alunos revelam, nos exames nacionais e internacionais, falhas incríveis em leitura e matemática.

10

Somos o 53° país na classificação do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa). Partindo desse

11

princípio, o MEC lidera movimento a fim de estabelecer os fundamentos da Base Nacional Comum Curricular.

12

Quer ouvir todos os agentes envolvidos no processo, mobilizando especialistas federais, estaduais e municipais.

13

Louvável medida, mas como torná-la prática diante desse quadro confuso de desentendimento?

14

Começa que, por tradição (europeia?), nossos currículos são estanques. As 13 matérias do ensino médio,

15

por exemplo, não conversam entre si, ao contrário do que acontece em países mais desenvolvidos em educação,

16

como podemos citar a Finlândia, a Coreia do Sul e a Suécia, cujas experiências conhecemos pessoalmente.

17

Qualquer que seja o curso a ser seguido por nossos alunos (ou mesmo na efetivação de concursos

18

públicos), o conhecimento da língua portuguesa é essencial, com a mescla dos conteúdos de morfologia e sintaxe.

19

Conhecer os valores semânticos é indispensável para o correto exercício profissional e também para a comunicação

20

e expressão do nosso idioma.

21

Sabe-se que há dificuldades no cumprimento das obrigações de interpretação de textos, como se exige nas

22

provas, e isso é consequência dos nossos crônicos deficits de leitura. Por isso mesmo, qualquer que seja o caminho

23

adotado para a valorização da educação brasileira, o conhecimento da língua portuguesa é vital. Não há currículo

24

em nossas escolas que deixe de priorizar os estudos de português, que é a matéria mais bem servida de horas/aula.

25

Conhecer mais profundamente a língua portuguesa não deixa de ser, igualmente, um exercício patriótico.

26

Como compreender os textos de Machado de Assis, por exemplo, sem o adequado domínio da nossa língua?

27

Devemos conhecer as suas origens, os seus caminhos e os riscos que pairam sobre o seu futuro, com o excesso de

28

oferta eletrônica descontrolada.

CARGO: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO
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29

O Brasil vive período de grande enriquecimento do que chamamos de avaliação. Demorou muito tempo

30

para que adquiríssemos o real significado do que isso expressa, em termos de busca da qualidade. Se não

31

conhecemos as nossas deficiências, como melhorar de conduta? No caso dos cuidados com a língua pátria, sempre

32

existe palavra de incentivo para que ela se aperfeiçoe. Vamos reparar que, nos currículos propostos, o espaço da

33

língua portuguesa é praticamente sagrado, não devendo se reduzir em proveito de qualquer outra disciplina. Não

34

existe nada mais importante.

35

Deve-se considerar, como fator rigorosamente prioritário, o preparo dos professores para ministrar a

36

importante disciplina. Nas pesquisas feitas, registra-se sempre que o português é a primeira colocada, com uma

37

tendência levemente crescente. Está à frente da grade curricular, o que é um sintoma altamente positivo, embora

38

ainda insuficiente. É preciso melhorar sempre mais e aí insistimos no papel da leitura para que isso ocorra. Não nos

39

anima o fato de termos poucas bibliotecas públicas, com um deficit nacional de 15 milhões de alunos sem a

40

possibilidade de frequentar uma delas. Isso precisa ser corrigido em tempo hábil.

41

Sabe-se que a língua é um fator fundamental da unidade nacional, base da cultura de um povo. Pode-se

42

argumentar com o festival de línguas em certos países europeus, onde essa unidade fica prejudicada, embora cada

43

povo lute pela preservação da sua língua como fator de independência e identidade popular. Temos a sorte e o

44

destino de possuir uma só e poderosa língua de cultura. Há que se cuidar dela com todo carinho, valorizando os

45

seus professores, escritores e todos os que sobre ela se debruçam. É uma forma de fortalecer a nossa cultura.
AUTOR: Arnaldo Niskier. FONTE: http://www.academia.org.br/artigos/o-poder-da-lingua-portuguesa

01) No texto, o autor
(A) observa que a língua portuguesa passa por um
processo de deturpação.
(B) critica o processo de transformação do idioma,
consequência de seu mau uso pelo falante.
(C) estabelece uma relação de causa e efeito entre o
mau uso da língua e o conceito de um profissional.
(D) defende um processo de coibição entre as várias
matérias que compõem a grade curricular de
ensino no Brasil.

CARGO: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO

02) Uma leitura mais atenta do texto permite afirmar
que
(A) a escolha do léxico do enunciador do discurso
reflete sua tendência para a informalidade do
registro da língua.
(B) o autor do texto interage com outros enunciadores
na defesa que faz do seu ponto de vista sobre o
tema tratado.
(C) o emprego de linguagem figurada tem
predominância no desenvolvimento temático.
(D) A língua portuguesa tem uma grande importância
no cotidianamente das pessoas, apesar de ela ser
negligenciada no dia-a-dia.
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03) Há ocorrência de ditongo, dígrafo e encontro
consonantal, respectivamente, em

08) Exerce a mesma função sintática de “de Machado
de Assis” (L.26) a expressão

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

“países” (L.15), “essas” (L.2) e “Brasil” (L.29).
“alegam” (L.2), sendo (L.6) e “programa” (L.10).
“idioma” (L.20), “textos” (L.21) e “forma” (L.45).
“brasileira” (L.23), “nossa” (L.45) e “movimento”
(L.11).

“de concursos” (L.17).
“da língua portuguesa” (L.18).
“da educação” (L.23).
“de um povo” (L.41).

09) Ocorre predicado verbal na alternativa
04) Tem função predicativa o termo
(A)
(B)
(C)
(D)

“profissionais” (L.1).
“portuguesa” (L.2)
“nacionais” (L.9).
“prática” (L.13).

05) A base primitiva de formação das palavras
“valorização” (L.23) e “enriquecimento” (L.29),
respectivamente, é
(A)
(B)
(C)
(D)

Substantivo e substantivo.
Substantivo e adjetivo.
Verbo e substantivo.
Verbo e adjetivo.

06) Da palavra “compreender” pode-se obter a forma
substantiva
(A)
(B)
(C)
(D)

compreensão.
compreenção.
compreenssão.
conpreensão.

07) No texto,
(A) o vocábulo “palavra” (L.32) completa o sentido do
verbo.
(B) O vocábulo “certos” (L.42), se transposto para
depois do substantivo, o sentido do contexto em
que está inserido permanece inalterável.
(C) A oração “que chamamos de avaliação” (L.29) é
exemplo de predicado verbo-nominal.
(D) “nada” (L.34), se houver a substituição da forma
verbal existir pela correlata do verbo haver, não
mudará de função sintática.

CARGO: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO

(A) “a nossa imagem está sempre sendo avaliada.”
(L.6/7).
(B) “nossos currículos são estanques” (L.14).
(C) “o conhecimento da língua portuguesa é essencial”
(L.18).
(D) “o conhecimento da língua portuguesa é vital.”
(L.23).
10) O vocábulo “se”, em “que se fala” (L.6), no
contexto em que se insere, exerce a mesma função
que o “se” em:
(A)
(B)
(C)
(D)

“que se escreve” (L.6).
“que ela se aperfeiçoe” (L.32).
“registra-se” (L.36).
“Pode-se argumentar com o festival de línguas em
certos países europeus” (L.41/42).

11) O que se afirma a respeito do termo transcrito está
correto em
(A) “preparo” (L.35) tem valor subjetivo.
(B) “uma” (L.36) individualiza a palavra “tendência”
(L.37).
(C) “sem a possibilidade” (L.39/40) amplia o sentido
do substantivo “alunos” (L.39).
(D) “o”, em “o que se escreve” (L.6) e “a”, em “a
língua portuguesa” (L.25) possuem o mesmo valor
morfológico.
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12) No texto, observa-se
(A) A coexistência do padrão formal da linguagem
com o coloquialismo do vocabulário, como é o
caso de “"menas"”. (L.7).
(B) Uma inadequação no uso da contração “do”, em
“do que acontece” (L.15), uma vez que a forma
que obedece à regra gramatical determina que deve
ser escrito “de o que acontece”.
(C) O uso de “profundamente” (L.25) com valor
semântico de interiorização.
(D) que as vírgulas que isolam a expressão “sem
dúvida” (L.4) forma usadas pela mesma razão das
vírgulas que isolam o termo “por tradição
(europeia?)” (L.14).
13) Os termos “a fim de” (L.11) e “mas” (L.13)
expressam, respectivamente,
(A)
(B)
(C)
(D)

direção e explicação.
síntese e oposição.
finalidade e ressalva.
conclusão e adversidade.

14) No texto,
(A) O vocábulo “por nossos alunos” (L.17) á agente da
ação verbal.
(B) Os vocábulos “que” e “que”, em “que o escreveu”
(L.4) e em “Sabe-se que a língua” (L.41),
pertencem à mesma classe morfológica.
(C) Na palavra “hábil” (L.40), o “-h” representa uma
consoante brasileira.
(D) “só” (L.44) e “igualmente” (L.25) têm valores
morfológicos iguais.
15) Há correspondência modo-temporal entre a forma
verbal simples “demorou” (L.29) e a composta em
(A)
(B)
(C)
(D)

tinha demorado.
Terá demorado.
Teria demorado.
Tem demorado.

CARGO: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO
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LEGISLAÇÃO DO SUS
16) Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), analise as
afirmativas abaixo:
I. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito
nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de
Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos
competentes e por entidades representativas da
sociedade civil.
II. O SUS servirá de retaguarda e referência ao
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, devendo,
para isso, ocorrer adaptações na estrutura e
organização do SUS nas regiões onde residem as
populações indígenas, para propiciar essa
integração e o atendimento necessário em todos os
níveis, sem discriminações.
III. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo
SUS de novos medicamentos, produtos e
procedimentos, bem como a constituição ou a
alteração de protocolo clínico ou de diretriz
terapêutica, são atribuições do Ministério da
Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no SUS.
O número de afirmativas incorretas corresponde a:
(A) Zero.
(B) Uma.
(C) Duas.
(D) Três.
17) Para atender às diretrizes de um sistema universal,
único e descentralizado, foi instituída a Lei
Orgânica da Saúde, Lei nº 8.080/90, que dispõe
sobre as condições para promoção, proteção e
recuperação da saúde, definindo os papéis
institucionais para a gestão do SUS e o Decreto nº
7508/2011 que a regulamenta.
Sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS,
o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a
articulação interfederativa, é incorreto afirmar que:
(A) As normas de elaboração e fluxos do Contrato
Organizativo de Ação Pública de Saúde serão
pactuados pelo Ministério da Saúde, cabendo à
Conferência Estadual de Saúde coordenar a sua
implementação.
CARGO: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO
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QUESTÕES DE 16 A 20
(B) As Redes de Atenção à Saúde estarão
compreendidas no âmbito de uma Região de
Saúde, ou de várias delas, em consonância com
diretrizes pactuadas nas Comissões Intergestores.
(C) A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde
(RENASES) compreende todas as ações e serviços
que o SUS oferece ao usuário para atendimento da
integralidade da assistência à saúde.
(D) O Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do
SUS, por meio de serviço especializado, fará o
controle e a fiscalização do Contrato Organizativo
de Ação Pública da Saúde.
18) Com a missão de contribuir para o fortalecimento
da cidadania, mediante a melhoria contínua do
financiamento das ações de saúde, o Fundo
Nacional de Saúde busca, cotidianamente, criar
mecanismos para disponibilizar informações para
toda a sociedade, relativas a custeios,
investimentos e financiamentos no âmbito do SUS.
A Lei 8142/90 não estabelece que os recursos do
Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:
(A) Despesas de custeio e de capital do Ministério da
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração
direta e indireta.
(B) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem
implementados pela União.
(C) Investimentos previstos no Plano Quinqüenal do
Ministério da Saúde.
(D) Investimentos previstos em lei orçamentária, de
iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo
Congresso Nacional.
19) De acordo com a Lei 8080/90, compete a direção
Estadual do Sistema Único de Saúde (SUS):
(A) Gerir laboratórios públicos de saúde e
hemocentros.
(B) Definir e coordenar os sistemas de vigilância
epidemiológica.
(C) Promover a descentralização para os Municípios
dos serviços e das ações de saúde.
(D) Identificar os serviços estaduais e municipais de
referência nacional para o estabelecimento de
padrões técnicos de assistência à saúde.
Página | 7
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20) A Atenção Básica será ofertada integralmente e
gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com
suas necessidades e demandas do território,
considerando os determinantes e condicionantes de
saúde. (Ministério da Saúde)
Representa uma das diretrizes da Atenção Básica:
(A) Autotutela.
(B) Cuidado centrado na doença.
(C) Efetividade.
(D) Longitudinalidade do cuidado.

CARGO: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) De acordo com o disposto na Lei nº 5.991/1973,
assinale a alternativa INCORRETA:
(A) A farmácia homeopática só poderá manipular
fórmulas oficinais e magistrais, obedecida a
farmaco- técnica homeopática.
(B) A cada farmacêutico será permitido exercer a
direção técnica de, no máximo, cinco farmácias,
sendo duas comerciais e três hospitalares.
(C) A farmácia e a drogaria terão, obrigatoriamente, a
assistência de técnico responsável, inscrito no
Conselho Regional de Farmácia, na forma da lei.
(D) Dependerá da receita médica a dispensação de
medicamentos homeopáticos, cuja concentração de
substância ativa corresponda às doses máximas
farmacologicamente estabelecidas.
22) De acordo com os conceitos estabelecidos na Lei
nº 5.991/193, assinale a alternativa CORRETA:
(A) Drogaria: estabelecimento de dispensação e
comércio de drogas, medicamentos, insumos
farmacêuticos e correlatos em suas embalagens
originais.
(B) Produto dietético: droga ou matéria-prima aditiva
ou complementar de qualquer natureza, destinada a
emprego em medicamentos, quando for o caso, e
seus recipientes.
(C) Droga: produto farmacêutico, tecnicamente obtido
ou elaborado, com finalidade profilática, curativa,
paliativa ou para fins de diagnóstico.
(D) Medicamento: substância ou matéria-prima que
tenha a finalidade medicamentosa ou sanitária.
23) A Política Nacional de Assistência Farmacêutica
deve englobar os seguintes eixos estratégicos:
I.
II.

desenvolvimento,
valorização,
formação,
fixação e capacitação de recursos humanos.
manutenção de serviços de assistência
farmacêutica na rede pública de saúde, nos
diferentes níveis de atenção, considerando a
necessária articulação e a observância das
prioridades regionais definidas nas instâncias
gestoras do SUS;

CARGO: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO
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QUESTÕES DE 21 A 40
III.

IV.

qualificação dos serviços de assistência
farmacêutica existentes, em articulação com os
gestores estaduais e municipais, nos diferentes
níveis de atenção;
descentralização das ações, com definição das
responsabilidades das diferentes instâncias
gestoras, de forma pactuada e visando a
superação da fragmentação em programas
desarticulados.

Está CORRETO o que se afirma SOMENTE em:
(A) Itens I e II.
(B) Itens III e IV.
(C) Itens I, II e III.
(D) Itens I, II, III e IV.
24) Em relação à política nacional de Assistência
Farmacêutica, com base na Resolução nº338/2004
do Ministério da Saúde/ Conselho Nacional de
Saúde, assinale a alternativa INCORRETA:
(A) As ações de Assistência Farmacêutica envolvem
aquelas referentes à Atenção Farmacêutica,
considerada como um modelo de prática
farmacêutica, desenvolvida no contexto da
Assistência Farmacêutica e compreendendo
atitudes,
valores
éticos,
comportamentos,
habilidades, compromissos e corresponsabilidades
na prevenção de doenças, promoção e recuperação
da saúde, de forma integrada à equipe de saúde.
(B) A Assistência Farmacêutica trata de um conjunto
de ações voltadas à promoção, proteção e
recuperação da saúde individual, e não coletiva,
tendo o medicamento como insumo essencial e
visando o acesso e ao seu uso racional.
(C) A
Assistência
Farmacêutica
deve
ser
compreendida como política pública norteadora
para a formulação de políticas setoriais, entre as
quais se destacam as políticas de medicamentos, de
ciência e tecnologia, de desenvolvimento industrial
e de formação de recursos humanos, dentre outras.
(D) A Política Nacional de Assistência Farmacêutica é
parte integrante da Política Nacional de Saúde,
envolvendo um conjunto de ações voltadas à
promoção, proteção e recuperação da saúde e
garantindo os princípios da universalidade,
integralidade e equidade.
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25) É responsabilidade do poder público assegurar a
assistência farmacêutica, segundo os princípios e
diretrizes do Sistema Único de Saúde, são eles,
EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Integralidade.
Equidade.
Individualidade.
Universalidade.

26) Para o funcionamento das farmácias de qualquer
natureza, exigem-se a autorização e o
licenciamento da autoridade competente, além das
seguintes condições:
I.
II.
III.
IV.

Ter a presença de farmacêutico durante todo o
horário de funcionamento.
Ter localização conveniente, sob o aspecto
sanitário.
Dispor de equipamentos necessários à
conservação adequada de imunobiológicos.
Ter a presença de um profissional da
enfermagem durante todo o horário de
funcionamento.

Está CORRETO o que se afirma SOMENTE em:
(A) Itens I e II e IV.
(B) Itens I e III.
(C) Itens III e IV.
(D) Itens I, II e III.
27) São objetivos principais da gestão da farmácia
hospitalar, EXCETO:
(A) Desenvolver ações de assistência farmacêutica,
desarticuladas com as diretrizes institucionais.
(B) Otimizar a relação entre custo, benefício e risco
das tecnologias e processos assistenciais.
(C) Assegurar o desenvolvimento de práticas clínicoassistenciais que permitam monitorar a utilização
de medicamentos e outras tecnologias em saúde
(D) Garantir o abastecimento, dispensação, acesso,
controle, rastreabilidade e uso racional de
medicamentos e de outras tecnologias em saúde.

CARGO: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

28) São atribuições clínicas do farmacêutico relativas
ao cuidado à saúde, nos âmbitos individual e
coletivo, EXCETO:
(A) Realizar a gestão de processos e projetos, por meio
de ferramentas e indicadores de qualidade dos
serviços clínicos prestados.
(B) Realizar intervenções farmacêuticas e emitir
parecer farmacêutico a outros membros da equipe
de saúde, com o propósito de auxiliar na seleção,
adição, substituição, ajuste ou interrupção da
farmacoterapia do paciente.
(C) Prover a consulta farmacêutica em consultório
farmacêutico ou em outro ambiente adequado, que
garanta a privacidade do atendimento.
(D) Estabelecer e conduzir uma relação de cuidado
centrada no paciente.
29) Em relação ao Programa de Controle de Infecção
Hospitalar (PCIH), assinale a alternativa
INCORRETA:
(A) O Programa de Controle de Infecções Hospitalares
(PCIH) é um conjunto de ações desenvolvidas
deliberada e sistematicamente, com vistas à
redução máxima possível da incidência e da
gravidade das infecções hospitalares.
(B) Os hospitais poderão consorciar-se no sentido da
utilização recíproca de recursos técnicos, materiais
e humanos, com vistas à implantação e
manutenção do Programa de Controle da Infecção
Hospitalar.
(C) A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
deverá ser composta por profissionais da área de
saúde, de nível superior, formalmente designados.
(D) Os membros consultores da Comissão de Controle
de Infecção Hospitalar representam o Serviço de
Controle de Infecção Hospitalar e, portanto, são
encarregados da execução das ações programadas
de controle de infecção hospitalar.
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30) Em relação ao tema ética profissional, assinale a
alternativa CORRETA:
(A) O trabalho do farmacêutico deve ser exercido com
autonomia técnica e sem a inadequada
interferência de terceiros, tampouco com objetivo
meramente de lucro, finalidade política, religiosa
ou outra forma de exploração em desfavor da
sociedade.
(B) A profissão farmacêutica pode ser exercida com
fins meramente comerciais
(C) O farmacêutico atuará com respeito à vida humana,
ao meio ambiente e à liberdade de consciência, no
entanto, em caso de conflito com a ciência, esta
prevalece.
(D) O farmacêutico
responde
individual ou
solidariamente, exceto por omissão, pelos atos que
praticar, autorizar ou delegar no exercício da
profissão.
31) De acordo com o Código de Ética Farmacêutico, é
direito do farmacêutico:
I.

II.

III.

IV.

Exercer a sua profissão sem qualquer
discriminação, seja por motivo de religião,
etnia, orientação sexual, raça, nacionalidade,
idade, condição social, opinião política,
deficiência ou de qualquer outra natureza
vedada por lei;
Interagir com o profissional prescritor, quando
necessário, para garantir a segurança e a
eficácia da terapêutica, observado o uso
racional de medicamentos;
Exigir dos profissionais da saúde o
cumprimento da legislação sanitária vigente,
em especial quanto à legibilidade da prescrição;
Recusar-se a exercer a profissão em instituição
pública ou privada sem condições dignas de
trabalho ou que possam prejudicar o usuário,
com direito a representação às autoridades
sanitárias e profissionais.

Está CORRETO o que se afirma SOMENTE em:
(A) Itens I e II.
(B) Itens III e IV.
(C) Itens I, II, III e IV.
(D) Itens II, III e IV.

CARGO: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO
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32) O ácido valpróico é um medicamento que combate
as convulsões e não está relacionado quimicamente
com outras drogas empregadas no tratamento de
distúrbios elétricos cerebrais. Sobre o referido
medicamento,
assinale
a
alternativa
INCORRETA:
(A) Sua eliminação e a de seus derivados ocorrem
principalmente pelas fezes.
(B) Este medicamento não pode ser usado por pessoa
que esteja com alguma doença no fígado e deve ser
tomado com cautela por pessoas que já tiveram
doença no fígado.
(C) Não deve ser tomado por mulheres grávidas ou que
estejam amamentando, a não ser que o médico
indique.
(D) Não deve ser administrado a pacientes com doença
hepática significativa.
33) Segundo a Organização Mundial de Saúde, a
seleção de medicamentos deve assegurar o acesso
aos medicamentos mais necessários, não levando
em consideração:
(A)
(B)
(C)
(D)

a oferta do mercado.
a segurança da medicação.
a aceitabilidade pelo paciente.
a eficácia terapêutica.

34) Umas das técnicas de homogeneização do escarro,
utilizado em laboratório de análise clinicas, é o
Método de Petroff. A substância utilizada para este
procedimento é o:
(A)
(B)
(C)
(D)

Hidróxido de Sódio.
Ácido sulfúrico.
Cianeto.
Ácido clorídrico.

35) A anemia Megaloblástica ocorre devido à falta no
organismo de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Ácido fólico ou vitamina B12 (cianocobalamina).
Vitamina A e D.
Cálcio.
Ferro.
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36) Sobre farmacovigilância, assinale a alternativa
CORRETA:
(A) Evento adverso é um acontecimento de
importância médica que ocorre durante uma terapia
medicamentosa e tem relação causal direta com o
medicamento.
(B) Devem-se notificar somente reações adversas cuja
causalidade foi comprovada
(C) A reação adversa somente é considerada grave
quando resulta em morte.
(D) Um dos principais métodos utilizados pela
farmacovigilância para identificação de reações
adversas, raras ou não, é a notificação espontânea
ou voluntária de suspeitas de reações adversas a
medicamentos feitos por profissionais de saúde.
37) Qual das alternativas abaixo representa a área de
monitoramento de produtos para a saúde realizada
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA)?
(A)
(B)
(C)
(D)

Hemovigilância
farmacovigilância
Tecnovigilância.
Biovigilância.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

(C) A farmácia pode manipular e manter estoque
mínimo de preparações oficinais constantes do
Formulário Nacional, devidamente identificada e
de bases galênicas, de acordo com as necessidades
técnicas e gerenciais do estabelecimento, desde
que garanta a qualidade e estabilidade das
preparações.
(D) A checagem da pesagem durante a manipulação de
substâncias de baixo índice terapêutico deverá ser
feito única e exclusivamente pelo farmacêutico.
39) É considerado agente anestésico intravenoso:
(A)
(B)
(C)
(D)

Tiopental.
Captopril.
Sevoflurano.
Enflurano.

40) Qual a medida estatística que expressa à frequência
de casos existentes de uma determinada doença,
em uma determinada população?
(A)
(B)
(C)
(D)

Endemia.
Mortalidade.
Prevalência.
Morbidade.

38) Em relação à manipulação de medicamentos,
assinale a alternativa INCORRETA:
(A) Medicamentos manipulados em farmácia de
atendimento privativo de unidade hospitalar ou
qualquer equivalente de assistência médica,
somente podem ser utilizados em pacientes
internados ou sob os cuidados da própria
instituição, sendo vedada a comercialização dos
mesmos.
(B) A farmácia, para executar a manipulação de
preparações homeopáticas, deve possuir uma sala
exclusiva para a manipulação de preparações
homeopáticas; área ou local de lavagem e
inativação e sala exclusiva para coleta de material
para o preparo de auto-isoterápicos, quando
aplicável.

CARGO: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO
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