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AUXILIAR DE FARMÁCIA
Código da Prova

M02 W
MANHÃ

Verifique se o Código da Prova é o mesmo
do seu cartão de respostas
Duração da prova:

4 horas

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DE CONFÚCIO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO

“Se não sabes, aprende; se já sabes, ensina.”

ATENÇÃO
Este caderno contém sessenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de
resposta – A, B, C, D e E .

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando a substituição.
Por motivo de segurança:
O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova


Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões



O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio
O descumprimento dessa determinação acarretará a eliminação do candidato



Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos
banheiros e/ou bebedouros.

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!
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Conhecimentos Gerais-Língua
Portuguesa
A ÁGUIA E A GALINHA
Era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha
apanhar um pássaro para mantê-lo cativo em sua casa.
Conseguiu pegar um filhote de águia. Colocou-o no
galinheiro junto com as galinhas. Comia milho e ração
própria para galinhas. Embora a águia fosse a rainha de
todos os pássaros.
Depois de cinco anos, este homem recebeu em sua
casa a visita de um naturalista. Enquanto passeavam pelo
jardim, disse o naturalista:
- Esse pássaro não é uma galinha. É uma águia.
- De fato – disse o camponês. É águia. Mas eu a criei
como galinha. Ela não é mais uma águia. Transformou-se
em galinha como as outras, apesar das asas de quase três
metros de extensão.
- Não – retrucou o naturalista. Ela é e será sempre
uma águia. Pois tem um coração de águia. Este coração a
fará um dia voar às alturas.
- Não, não – insistiu o camponês. Ela virou galinha e
jamais voará como águia.
Então decidiram fazer uma prova. O naturalista
tomou a águia, ergueu-a bem alto e desafiando-a disse:
- Já que você de fato é uma águia, já que você
pertence ao céu e não à terra, então abra suas asas e voe!
A águia pousou sobre o braço estendido do
naturalista. Olhava distraidamente ao redor e as galinhas lá
embaixo, ciscando grãos. E pulou pra junto delas.
O camponês comentou:
- Eu lhe disse, ela virou uma simples galinha!
- Não – tornou a insistir o naturalista. Ela é uma
águia. E uma águia será sempre uma águia. Vamos
experimentar novamente amanhã.
No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no
teto da casa. Sussurrou-lhe:
- Águia, já que você é uma águia, abra suas asas e
voe!
Mas quando a águia viu lá embaixo as galinhas
ciscando o chão, pulou e foi para junto delas.
O camponês sorriu e voltou à carga:
- Eu lhe havia dito, ela virou galinha!
- Não – respondeu firmemente o naturalista. Ela é
águia, possuirá sempre um coração de águia. Vamos
experimentar ainda uma última vez. Amanhã a farei voar.
- No dia seguinte, o naturalista e o camponês
levantaram bem cedo. Pegaram a águia, levaram-na para
fora da cidade, longe das casas dos homens, no alto de
uma montanha. O sol nascente dourava os picos das
montanhas.
O naturalista ergueu a águia para o alto e ordenoulhe:
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- Águia, já que você é uma águia, já que você
pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voe!
A águia olhou ao redor. Tremia como se
experimentasse uma nova vida. Mas não voou. Então o
naturalista segurou-a firmemente, bem na direção do sol,
para que seus olhos pudessem encher-se da claridade solar
e da vastidão do horizonte.
Nesse momento, ela abriu suas potentes asas,
grasnou com o típico kau-kau das águias e ergueu-se
soberana, sobre si mesma. E começou a voar, a voar para o
alto, a voar cada vez para mais alto. Voou... voou... até
confundir-se com o azul do firmamento...
(História narrada pelo educador popular James Aggrey)

Questão 1
No trecho “Pegaram a águia, levaram-na para fora da
cidade, longe das casas dos homens, no alto de uma
montanha. O sol nascente dourava os picos das
montanhas.”, essa iniciativa teve a intenção de:
(A) estimular a águia em seu habitat natural.
(B) distanciar a águia dos diferentes animais.
(C) separar a ave do camponês que a criou.
(D) reduzir ao máximo o número de espectadores.
(E) diluir a convicção do naturalista sobre a ave.

Questão 2
Em “...recebeu em sua casa a visita de um naturalista.”, o
sufixo da palavra destacada tem o mesmo significado que
o da palavra:
(A) jornalista.
(B) nortista.
(C) paulista.
(D) sulista.
(E) campista.

Questão 3
No trecho “ – Já que você de fato é uma águia, então abra
suas asas e voe!”, a expressão JÁ QUE pode ser substituída,
sem prejuízo do sentido, por:
(A) Contanto que.
(B) Não obstante.
(C) Conquanto.
(D) Conforme.
(E) Visto que.
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Questão 4

Questão 8

Pela leitura atenta do texto, pode-se afirmar que sua
mensagem é uma:

Todas as alternativas abaixo apresentam períodos corretos
quanto à pontuação, EXCETO em:

(A) crítica aos caçadores de animais proibidos pela
legislação.
(B) forma de mostrar o condicionamento das pessoas,
impossibilitando-as de evoluir.
(C) reflexão sobre o comportamento animal na natureza.
(D) representação de como os seres, devidamente
estimulados, podem crescer e mudar.
(E) proposta desalentadora sobre o domínio de uns sobre
outros.

(A) O camponês possuía galinhas, patos, perus, gansos e
outros pequenos animais.
(B) - Senhor camponês, uma águia nunca esquecerá sua
origem, não se esqueça disso.
(C) O sábio naturalista e o rude camponês, combinavam
apenas em levar a águia para voar.
(D) O camponês, homem bruto da terra, não acreditava no
potencial da águia.
(E) O naturalista era um sábio, isto é, conhecia os mistérios
da natureza.

Questão 5
O texto “A águia e a galinha” pertence ao seguinte tipo:
(A) dissertativo.
(B) descritivo.
(C) narrativo.
(D) expositivo.
(E) injuntivo.

Questão 6
Na frase “No dia seguinte, o naturalista e o camponês
levantaram bem cedo.”, pode-se afirmar que:
I.
II.
III.
IV.
V.

Trata-se de um período composto.
O núcleo do predicado é “levantaram”.
Há uma locução adverbial de tempo.
O sujeito da oração é composto.
O advérbio bem está modificando o adjetivo cedo.

Estão corretas apenas:
(A) I, II, III.
(B) II, IV, V.
(C) I, III, V.
(D) II, III, IV.
(E) I, IV, V.

Questão 7
Todas as alternativas abaixo apresentam par de palavras
com dígrafos, EXCETO em:

Questão 9
Em “O comprimento da asa de uma águia pode chegar a
três metros de extensão.”, a palavra em destaque tem o
seu parônimo em cumprimento. A alternativa abaixo que
apresenta um par de parônimos é:
(A) sessão / seção.
(B) despensa / dispensa.
(C) acender / ascender.
(D) cesto / sexto.
(E) acento / assento.

Questão 10
Quanto à regência verbal, todas as alternativas estão
corretas, EXCETO em:
(A) Esqueci de todos os argumentos do naturalista.
(B) Todo esforço implica reação favorável a ele.
(C) Não me lembro desse fato tão impressionante.
(D) Custa-nos crer que tenha conseguido voar.
(E) A vizinhança assistiu ao voo emocionada.

Questão 11
Em “...então abra suas asas e voe!”, os verbos estão
empregados no:
(A) indicativo.
(B) subjuntivo.
(C) imperativo.
(D) infinitivo.
(E) gerúndio.

(A) vizinha – pássaro.
(B) filhote – águia.
(C) terra – enquanto.
(D) extensão – que.
(E) nascente – grasnou.
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Questão 12
Em “...grasnou com o típico kau-kau das águias.”, a
expressão destacada consiste na figura chamada:
(A) aliteração.
(B) elipse.
(C) zeugma.
(D) onomatopeia.
(E) pleonasmo.

Questão 13
A alternativa que apresenta problema de coesão textual,
gerando incoerência, é:
(A) Os espectadores, conquanto reconhecessem o enorme
potencial das águias, aplaudiram-na quando levantou
voo.
(B) Os argumentos do camponês iam de encontro aos do
naturalista. Ambos discordavam entre si.
(C) Mais de cinquenta pessoas compareceram ao local
onde a águia seria levada para alçar voo.
(D) A águia, que vivia ciscando entre as galinhas,
finalmente reconheceu a sua verdadeira natureza.
(E) Em todas as tentativas, em nenhum momento o
camponês acreditou na possibilidade de a águia voar.

Questão 14
No texto, o naturalista, ao identificar que a ave era uma
águia, agiu perante o camponês com:
(A) timidez.
(B) determinação.
(C) cerimônia.
(D) hostilidade.
(E) arrogância.

Questão 15
Em “Ela é e será sempre uma águia. Pois tem coração de
águia.”, o naturalista associa o coração da ave:
(A) ao sentimento de menos valia nela incutido.
(B) à própria essência vital da águia.
(C) ao descrédito da própria ave nele.
(D) à falta de confiança da águia.
(E) ao medo, por nunca ter voado.
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Conhecimentos Gerais-Legislação e Ética
na Administração Pública
Questão 16
De acordo com o Estatuto do Servidor Público do
Município de Jaru, quando trata do assunto “Das
Responsabilidades” do servidor, dispõe que as sanções
civis, penais e administrativas:
(A) poderão cumular-se, sendo independentes entre si.
(B) só podem ser aplicadas de forma cumulativa.
(C) têm gradações punitivas diferentes, sendo a sanção
administrativa a mais grave das três.
(D) são decorrentes do exercício regular das atribuições
pelo servidor.
(E) dependem umas das outras.

Questão 17
Após a promulgação da Constituição de 1988, os concursos
públicos tornaram-se bastante populares como forma de
ingresso no serviço público. Assim, é correto afirmar que:
(A) hoje existem apenas cargos de provimento efetivo na
Administração Pública, ou seja, preenchidos via
concurso público.
(B) atualmente ainda existem cargos em comissão, os
quais não dependem de concurso público, sendo de
livre nomeação e exoneração.
(C) os cargos comissionados estão limitados a 70% do
efetivo total de servidores em um órgão.
(D) embora antiética e ilegal, a ocupação de cargos
públicos sem concurso público ainda é uma prática
corriqueira na Administração Pública.
(E) o concurso público é atualmente a única via de ingresso
no serviço público.

Questão 18
Configura ato de CORRUPÇÃO, punido pelo Código Penal, a
conduta do servidor público que:
(A) recebe para si, diretamente, em razão de sua função,
vantagem indevida.
(B) continua a exercer, sem autorização, a função pública
da qual sabe oficialmente ter sido suspenso.
(C) se apropria de dinheiro público de que tem a posse em
razão do cargo.
(D) abandona o cargo público, fora dos casos permitidos
em lei.
(E) extravia livro oficial ou qualquer documento, de que
tem a guarda em razão do cargo.
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Questão 19
Segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público
Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171/1994),
é vedado ao servidor público:
(A) facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por
quem de direito.
(B) ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de
representar contra qualquer comprometimento
indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal.
(C) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades,
tempo, posição e influências, para obter qualquer
favorecimento, para si ou para outrem.
(D) comunicar imediatamente a seus superiores todo e
qualquer ato ou fato contrário ao interesse público,
exigindo as providências cabíveis.
(E) divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe
sobre a existência deste Código de Ética, estimulando o
seu integral cumprimento.

Questão 20
Nos termos da Lei Orgânica do Município de Jaru, a
Administração Municipal compreende:
(A) o Poder Executivo, exercido pelos Vereadores, e o
Poder Legislativo, exercido pelos Secretários
Municipais, sob orientação do Prefeito.
(B) o Poder Executivo, exercido pelo Prefeito, e o Poder
Legislativo, exercido pela Câmara Municipal, através
dos Vereadores.
(C) o Poder Judiciário, exercido pelos juízes de carreira, e o
Poder Executivo, exercido pelo Prefeito.
(D) o Poder Judiciário, exercido através dos Secretários
Municipais, e o Poder Legislativo, exercido pelo
Prefeito.
(E) o Poder Legislativo, exercido pelo Congresso Nacional,
e o Poder Executivo, exercido pelo Presidente da
República.

IBADE

Conhecimentos Específicos-Informática
Básica
Questão 21
Na criação de uma apresentação utilizando-se o Power
Point é possível exibir um filme. Esse recurso está
disponível no item da barra de ferramentas:
(A) animações.
(B) design.
(C) apresentação de slides.
(D) inserir.
(E) exibição.

Questão 22
Você inseriu uma tabela em um documento criado em MS
Word. Preencheu uma das colunas com dados
aleatoriamente e deseja classificá-los. Depois de selecionar
as células que deseja incluir na classificação, vai buscar a
função classificar no seguinte item da barra de
ferramentas:
(A) inserir.
(B) correspondências.
(C) revisão.
(D) layout da página.
(E) layout.

Questão 23
Você terminou a redação de um documento no MS Word,
e deseja protegê-lo contra edição e formatação. Essa
função de proteção está disponível no item da barra de
ferramentas:
(A) layout da página.
(B) referências.
(C) revisão.
(D) exibição.
(E) design.

Questão 24
No MS Windows 7 a tecla Prtn Scrn, executa a seguinte
função:
(A) cria uma imagem da tela em PDF.
(B) imprime uma imagem da tela.
(C) copia a tela para a área de transferência.
(D) cria uma imagem da tela no disco C.
(E) apaga o conteúdo da tela.

Auxiliar de Farmácia
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Questão 25

Questão 29

Os navegadores de internet (browser’s) recebem de alguns
sites, e armazenam temporariamente no seu computador
alguns arquivos de dados contendo informações
relevantes para o funcionamento dos mesmos. A eles
chamamos:

Uma fórmula do MS Excel compara textos de 2 células,
retornando “VERDADEIRO” quando iguais, e “FALSO”
quando diferentes. Esta fórmula é:

(A) vírus.
(B) worm.
(C) buffer.
(D) cookie.
(E) spyware.

Questão 26
Editando um texto em MS Word você se depara com
palavras repetidas e busca sinônimos para substituí-las.
O item da barra de ferramentas que se encontrará a
ferramenta “dicionário de sinônimos”é:
(A) Layout.
(B) Revisão.
(C) Design.
(D) Exibição.
(E) Correspondências.

(A) BHTTEXT
(B) EXT.TEXTO
(C) REPT
(D) CÓDIGO
(E) EXATO

Questão 30
Em uma edição, no MS Word, quando queremos alterar os
espaços entre as linhas, podemos clicar o botão direito do
mouse e selecionar a opção:
(A) recortar.
(B) fonte.
(C) numeradores.
(D) marcação.
(E) parágrafo.

Questão 27
No Excel é possível, ao clicar numa célula, acessar uma
outra planilha, para consulta, por exemplo. Essa função é:
(A) inserir.
(B) correspondências.
(C) hiperlink.
(D) referências.
(E) exibição.

Questão 28
Numa Planilha Excel considere os seguintes valores B1=4,
C1=6 e D1=3. O valor de A1 na fórmula A1=B1*C1+12/D1
será:
(A) 24.
(B) 28.
(C) 40.
(D) 32.
(E) 18.
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Conhecimentos EspecíficosConhecimentos Básicos de Saúde Pública
Questão 31
A Lei nº 9.782/1999, define o Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária. Em relação ao que compete à União no
âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, julgue
as afirmações a seguir:
I. Definir o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.
II. Normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias
e serviços de interesse para a saúde.
III. Manter sistema de informações em vigilância sanitária,
em cooperação com os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
IV. Atuar em circunstâncias especiais de risco à saúde.
Das afirmações acima, estão corretas:
(A) I, II, III e IV.
(B) II, III e IV apenas.
(C) I, III e IV apenas.
(D) I e III apenas.
(E) I, II e III apenas.

Questão 32
A Portaria nº 2.446 do Ministério da Saúde, de 11 de
novembro de 2014, redefine a Política Nacional de
Promoção da Saúde (PNPS). Nesse contexto, pode-se
afirmar que são alguns dos valores fundamentais no
processo de efetivação da PNPS:
(A) liberdade, genialidade e cordialidade.
(B) humanização, solidariedade e rentabilidade.
(C) honestidade, pluralidade e nacionalidade.
(D) sensualidade, genialidade e felicidade.
(E) felicidade, respeito às diversidades e humanização.
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Questão 33
A Atenção Básica (AB) é o conjunto de ações de saúde
individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção,
prevenção,
proteção,
diagnóstico,
tratamento,
reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e
vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de
cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com
equipe multiprofissional e dirigida à população em
território definido, sobre as quais as equipes assumem
responsabilidade sanitária. De acordo com a Portaria nº
2436/17 do Ministério da Saúde, que se refere a PNAB, em
áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e
vulnerabilidade social, recomenda-se que cada Agente
Comunitário de Saúde (ACS) realize cobertura de 100% da
população com um número máximo de:
(A) 750 pessoas por ACS.
(B) 950 pessoas por ACS.
(C) 1050 pessoas por ACS.
(D) 550 pessoas por ACS.
(E) 600 pessoas por ACS.

Questão 34
A Portaria nº 1.010 do Ministério da Saúde, de 21 de maio
de 2012, redefine as diretrizes para a implantação do
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e
sua Central de Regulação das Urgências, componente da
Rede de Atenção às Urgências. Para efeito desta Portaria,
considera-se incentivo a(o):
(A) modalidade de repasse de recurso financeiro para
construção, compra de unidades móveis, aquisição de
equipamentos permanentes de saúde, de tecnologia de
informação e mobiliário.
(B) modalidade de repasse de recurso financeiro para
capacitação e educação permanente, manutenção das
equipes efetivamente implantadas, reformas, insumos,
manutenção de equipamentos e das unidades móveis
de urgência.
(C) modalidade de repasse de recurso financeiro a ser
utilizado tanto para investimento, quanto para custeio.
(D) processo pelo qual o componente SAMU 192 regional
já habilitado cumpre requisitos de qualificação
estabelecidos nesta Portaria e assim é bonificado.
(E) bonificação mensal mediante cumprimento de metas
estabelecidas semestralmente pelos secretários
municipais de saúde.
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Questão 35

Questão 36

O Decreto nº 1.651, de 28 de setembro de 1995,
regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria (SNA) no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Considerando
esse decreto, julgue as afirmativas a seguir:

O Pacto em Defesa do SUS envolve ações concretas e
articuladas pelas três instâncias federativas no sentido de
reforçar o SUS como política de Estado mais do que
política de governos; e de defender, vigorosamente, os
princípios basilares dessa política pública, inscritos na
Constituição Federal. Uma das prioridades do Pacto em
Defesa do SUS é implementar um projeto permanente de
mobilização social com a finalidade de:

I.

Os órgãos do SNA exercerão atividades de controle,
avaliação e auditoria nas entidades privadas, com ou
sem fins lucrativos, com as quais a respectiva direção
do SUS tiver celebrado contrato ou convênio para
realização de serviços de assistência à saúde.
II. É vedado aos dirigentes e servidores dos órgãos que
compõem o SNA e os membros das Comissões
Corregedoras serem proprietários, dirigente, acionista
ou sócio quotista de entidades que prestem serviços
de saúde no âmbito do SUS.
III. Os Conselhos de Saúde, por maioria de seus membros,
poderão, motivadamente, recomendar, à discrição dos
órgãos integrantes do SNA e da Comissão Corregedora
Tripartite, a realização de auditorias e avaliações
especiais.
IV. O SNA compreende os órgãos que forem instituídos
em cada nível de governo, sob a supervisão dos
gestores municipais em parceria com o governo do seu
Estado.
Das afirmativas acima, estão corretas, apenas:
(A) I, II e IV.
(B) II, III e IV.
(C) I, II e III.
(D) II e III.
(E) I e III.

(A) alcançar, a médio e longo prazo, a regulamentação da
Emenda Constitucional nº 29, pelo Congresso Nacional.
(B) garantir, a curto prazo, o incremento dos recursos
orçamentários e financeiros para a saúde.
(C) aprovar o orçamento do SUS, composto pelos
orçamentos das duas esferas de gestão Federal e
Estadual, explicitando o compromisso de cada uma
delas.
(D) mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS
como sistema público universal garantidor desses
direitos.
(E) promover a alocação de recursos capazes de assegurar
qualidade da atenção à saúde da população indígena.

Questão 37
A Portaria nº 3.916 do Ministério da Saúde, de 30 de
outubro de 1998, aprovou a Política Nacional de
Medicamentos, tendo como propósito "garantir a
necessária segurança, eficácia e qualidade destes
produtos, a promoção do uso racional e o acesso da
população àqueles considerados essenciais". Dentro dessa
portaria, também consta um quadro apresentando
terminologias que são pertinentes e relacionadas à
temática abordada, sendo de extrema importância seu
conhecimento tanto pela população, quanto pelos
profissionais de saúde, para que haja melhor prática,
orientação e uso do serviço. De acordo com o quadro de
terminologias presente na referida portaria, consideramos
a farmacovigilância como:
(A) todas as substâncias ativas ou inativas que são
empregadas na fabricação de produtos farmacêuticos.
(B) conjunto de normas e monografias de farmoquímicos,
estabelecido por e para um país.
(C) qualquer produto químico, ou material (por exemplo:
embalagem) utilizado no processo de fabricação de um
medicamento, seja na sua formulação, envase ou
acondicionamento.
(D) identificação e avaliação dos efeitos, agudos ou
crônicos, do risco do uso dos tratamentos
farmacológicos no conjunto da população ou em
grupos de pacientes expostos a tratamentos
específicos.
(E) produto farmacêutico com finalidade profilática,
curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico.
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IBADE

Questão 38

Questão 39

O Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera
de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo,
com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de
Saúde e o Conselho de Saúde. Em relação à Conferência de
Saúde, de acordo com a Lei nº 8142/1990, reunir-se a
cada:

A Portaria nº 204 do Ministério da Saúde, de 17 de
fevereiro de 2016, define a Lista Nacional de Notificação
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde
pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo
o território nacional. Para fins de notificação compulsória
de importância nacional, esta Portaria considera alguns
conceitos, como por exemplo Epizootia, que se define
como:

(A) dois anos com a representação dos vários segmentos
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as
diretrizes para a formulação da política de saúde nos
níveis correspondentes.
(B) quatro anos com a representação dos vários segmentos
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as
diretrizes para a formulação da política de saúde nos
níveis correspondentes.
(C) três anos com a representação dos vários segmentos
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as
diretrizes para a formulação da política de saúde nos
níveis correspondentes.
(D) quatro anos com a representação dos segmentos
hospitalares públicos privados e filantrópicos, para
avaliar a situação de saúde e alterar as diretrizes para a
formulação da política de saúde nos níveis
correspondentes.
(E) três anos com a representação dos vários segmentos
sociais, autarquias e instituições privadas para avaliar a
situação de saúde e propor as diretrizes para a
formulação da política de saúde nos níveis terciários.

(A) enfermidade ou estado clínico, independente de
origem ou fonte, que represente ou possa representar
um dano significativo para os seres humanos.
(B) doença ou morte de animal ou de grupo de animais
que possa apresentar riscos à saúde pública.
(C) situação que pode constituir potencial ameaça à saúde
pública, como a ocorrência de surto ou epidemia,
doença ou agravo de causa desconhecida, alteração no
padrão clínico epidemiológico das doenças conhecidas.
(D) modelo de vigilância realizada a partir de
estabelecimento de saúde estratégico para a vigilância
de morbidade, mortalidade ou agentes etiológicos de
interesse para a saúde pública.
(E) doença ou enfermidade que atinge apenas um grupo
específico de animais e que se ingeridos pelo ser
humano poderá ser transmitido ao através das fezes
humanas.

Questão 40
Segundo a Lei nº 8080/1990, as ações e serviços públicos
de saúde e os serviços privados contratados ou
conveniados que integram o SUS são desenvolvidos
obedecendo as diretrizes e princípios previstos no artigo
198 da Constituição Federal. Podemos citar como um
desses princípios que devem ser obedecidos, o princípio
do(a):
(A) preservação da autonomia das pessoas na defesa de
sua integridade física e moral.
(B) centralização político-administrativa, com direção única
em cada esfera de governo.
(C) integração em nível executivo das ações de saúde,
serviços industriais e lixo comunitário.
(D) direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua
saúde mediante autorização judicial.
(E) integralidade de assistência, entendida como conjunto
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos
e de reabilitação, coletivos e prioritários.

Auxiliar de Farmácia



Tipo W – Página 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU – SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FAZENDA

Conhecimentos EspecíficosConhecimentos na Área de Atuação
Questão 41
A absorção de um fármaco, quando ingerido por via oral,
depende diretamente da sua permeabilidade através do
epitélio do trato gastrointestinal (TGI). Sobre os
mecanismos de transporte pelos quais as moléculas
atravessam as membranas do TGI, analise as alternativas
abaixo.
I.

O transporte transcelular é o mecanismo mais comum
e consiste em um fenômeno passivo que ocorre em
decorrência do gradiente de concentração.
II. O transporte ativo mediado por carreadores de
membrana é um fenômeno que envolve gasto
energético. Os transportadores de membranas estão
envolvidos no processo de efluxo de alguns fármacos.
III . Moléculas altamente lipossúveis, ionizadas e com
tamanho molecular elevado atravessam mais
facilmente a membrana plasmática por transporte
paracelular.

(A) II e III, apenas.
(B) I e III, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) I, II e III.
(E) II, apenas.

Sobre a esterilização por autoclavagem, assinale a
alternativa correta.
(A) A autoclavagem é um processo de esterilização por
calor seco.
(B) A autoclavagem é um método físico de esterilização
que apresenta como principal desvantagem o alto
custo.
(C) A principal aplicação da autoclavagem é a esterilização
de pós e óleos.
(D) A autoclavagem tem como vantagens o rápido
aquecimento e a destruição de esporos microbianos.
(E) O método preferencial para a esterilização de produtos
termossensíveis é a autoclavagem.

Questão 44
Os antidiabéticos orais são substâncias que, quando
ingeridas, têm a finalidade de baixar a glicemia e mantê-la
dentro da faixa de normalidade. São exemplos de
antidiabéticos orais que aumentam a secreção de insulina
pelo pâncreas:

Questão 45

Questão 42
A termo “água para uso farmacêutico” abrange os
diferentes tipos de água empregados na síntese de
fármacos, na formulação e produção de medicamentos,
em análises e ensaios laboratoriais, em procedimentos de
diagnósticos dentre outras aplicações. Segundo a RDC Nº
67, de 8 de outubro de 2007, entende-se como água para
produtos estéreis:
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Questão 43

(A) ascarbose e glipizida.
(B) metformina e gliclazida.
(C) repaglinida e ascarbose.
(D) metiformina e glibenclamida.
(E) glibenclamida e glimeperida.

Está correto o que se afirma em:

(A) a água que atende às especificações
para “água purificada”.
(B) a água que atende às especificações
para “água ultrapurificada”.
(C) a água que atende às especificações
para “água isenta de microorganismo”.
(D) a água que atende às especificações
para “água potável”.
(E) a água que atende às especificações
para “água para injetáveis”.

IBADE

O sistema de dispensação de medicamentos intrahospitalar, no qual o medicamento é dispensado mediante
a transcrição ou cópia da prescrição e por paciente,
geralmente, para um período de 24 horas é o:
(A) coletivo.
(B) dose unitária.
(C) individualizado.
(D) combinado.
(E) misto.

farmacopéicas
farmacopéicas

Questão 46

farmacopéicas

O agentes etiológicos da Doença de Chagas e a da Malária
são, respectivamente:

farmacopéicas
farmacopéicas

(A) Trypanossoma cruzi e Plasmodium sp.
(B) Wuchereria bancrofti e Schistosoma mansoni.
(C) Trichomonas sp e Trypanossoma sp.
(D) Plasmodium sp e Toxoplasma gondii.
(E) Yersinia pestis e Schistossoma mansoni.
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Questão 47

Questão 50

Inibidores seletivos de recaptação da serotonina e ao
benzodiazepínicos são grupos de medicamentos
classificados como:

O soro fisiológico é uma solução isotônica quando
comparada aos fluidos corporais, cujo a concentração é de
0,9% (m/v) de NaCl. Para se preparar 200 mL de soro
fisiológico são necessários:

(A) anti-hipertensivos.
(B) antineoplásicos.
(C) antidiabéticos.
(D) ansiolíticos.
(E) antipsicóticos.

(A) 18g de NaCl
(B) 0,45g de NaCl
(C) 0,18g de NaCl
(D) 1,8g de NaCl
(E) 0,9g de NaCl

Questão 48
A Política Nacional de Medicamentos (PMN), publicada em
1998, tem como objetivos principais garantir a segurança,
a eficácia e a qualidade dos medicamentos; a promoção do
uso racional dos medicamentos e o acesso da população
aos medicamentos considerados essenciais. Para que estes
objetivos sejam alcançados, a PMN estabelece diretrizes,
dentre elas:
(A) as campanhas educativas em saúde.
(B) a promoção da produção de medicamentos.
(C) a farmacoepidemiologia e farmacovigilância.
(D) a articulação intersetorial.
(E) a organização das Atividades de Vigilância Sanitária de
Medicamentos.

Questão 49
De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,
o Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo
conjunto de ações e serviços de saúde, fornecido por
órgãos e instituições públicas das esferas federal, estadual
e municipal, bem como da Administração direta e indireta
e das fundações mantidas pelo Poder Público. Sobre a
direção do SUS nas diferentes esferas é correto afirmar
que:
(A) no âmbito federal é exercida pelo secretaria de saúde.
(B) no âmbito municipal é exercida pelo Ministério da
Saúde ou órgão equivalente.
(C) é única e centralizada no Ministério da Saúde.
(D) no âmbito dos Estados é exercida pela respectiva
Secretaria da Saúde e no Distrito Federal é exercida
pelo Ministério da Saúde.
(E) no âmbito municipal, estadual e no Distrito Federal é
exercida pelas respectivas Secretarias de Saúde ou
órgão equivalente.
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Questão 51
Os medicamentos que atuam na redução da pressão
arterial cujos os principais mecanismos de ação envolvem
a perda de sódio corporal e a redução do volume
sanguíneo podem ser classificados como:
(A) inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA).
(B) simpaticoplégicos.
(C) beta-bloqueadores.
(D) diuréticos.
(E) vasodilatadores.

Questão 52
São exemplos de formas farmacêuticas líquidas:
(A) xarope, elixir e colírio.
(B) creme, pomada e xarope.
(C) aerossol, gel e creme.
(D) elixir, gel e errino.
(E) pomada, soluções injetáveis e colírio.

Questão 53
Segundo a RDC nº 135, de 29 de maio de 2003, assinale a
alternativa correta.
(A) A biodisponibilidade indica a velocidade e a extensão
de absorção de um princípio ativo em uma forma de
dosagem.
(B) Entende-se por Denominação Comum Brasileira (DCB)
é a denominação do fármaco ou princípio ativo que é
recomendada pela Organização Mundial de Saúde.
(C) Medicamentos Genéricos são isentos de testes de
biodisponibilidade e bioequivalência.
(D) Medicamentos inovadores devem ser obrigatoriamente
designados pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI.
(E) No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), é
facultativo a adoção da DCB ou DCI nas prescrições
pelos profissionais responsáveis.



Tipo W – Página 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU – SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FAZENDA

IBADE

Questão 54

Questão 56

Analise os itens abaixo de acordo com Regulamento
Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a
controle especial, aprovado pela Portaria nº 344, de 12 de
maio de 1998.

Analise as opções a seguir e assinale aquela que apresenta
um antibiótico.

I. É atribuição do Ministério da Saúde e das Secretarias
de Saúde fornecer ao profissional ou instituição
devidamente cadastrados, o talonário de Notificação
de Receita, bem como a numeração para confecção dos
demais talonários.
II. A Notificação de Receitas é personalizada e
intransferível, podendo conter no máximo 2 (duas)
substâncias das listas “A1” e “A2” (psicotrópicos) e
“A3”, “B1” e “B2” (entorpecentes).
III. Dispensação de medicamentos sujeito a controle
especial por farmácias ou drogarias está condicionada a
apresentação da prescrição médica acompanhada da
Notificação de Receita e devidamente preenchidas.
Apenas a Notificação da Receita deve ser retida pela
farmácia ou drogaria, sendo a prescrição devolvida ao
paciente, contendo o carimbo do farmacêutico, como
comprovante da dispensação.
IV. A identificação do emitente e do usuário, a data de
emissão e a identificação numérica estão entre as
informações que devem estar contidas na Notificação
de Receita.
Estão corretas apenas as afirmativas
(A) I, II e III.
(B) I e IV.
(C) III e IV.
(D) II, III e IV.
(E) I e III.

Questão 55

(A) Atenolol
(B) Diclofenaco de sódio
(C) Ácido mefenâmico
(D) Ibuprofeno
(E) Cloranfenicol

Questão 57
Segundo a Farmacopeia Brasileira 5ª Edição, os aparelhos
volumétricos são instrumentos utilizados na medição de
volumes nos testes, nos ensaios e nos doseamentos
farmacopeicos e devem ser aferidos a 25°C. Assinale
abaixo a alternativa que apresente apenas aparelhos
volumétricos.
(A) Pipeta pauster, béquer, proveta
(B) Pipeta graduada, balão volumétrico, bureta
(C) Gral, tubo de ensaio, pipeta volumétrica
(D) Béquer, funil de separação, erlenmeyer
(E) Vidro de relógio, balão de fundo redondo, kitassato

Questão 58
Os hormônios são substâncias produzidas pelas glândulas
endócrinas que se diferenciam de outras glândulas do
corpo por não apresentarem ductos e liberarem os
hormônios no sangue. São hormônios produzidos pelo
pâncreas:
(A) noradrenalina e epinefrina.
(B) insulina e glucagon.
(C) somatostatina e dopamina.
(D) progesterona e estrogênio.
(E) cortisol e aldosterona.

A prática farmacêutica caracterizada por um conjunto de
ações desenvolvidas pelo farmacêutico que tem por
finalidade a orientação quanto ao uso racional do
medicamento e que envolve a relação direta entre o
farmacêutico e o paciente é denominada:
(A) atenção farmacêutica.
(B) acompanhamento farmacoterapêutico.
(C) farmacovigilância.
(D) vigilância epidemiológica.
(E) dispensação de medicamentos.
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IBADE

Questão 59
As notificações das receitas "B" poderá conter:
(A) no máximo 5 ampolas e, para as demais formas
farmacêuticas, a quantidade para o tratamento
correspondente no máximo a 30 dias.
(B) 1 ampola e, para as demais formas farmacêuticas, a
quantidade para o tratamento correspondente no
máximo a 60 dias.
(C) no máximo 3 ampolas e, para as demais formas
farmacêuticas, a quantidade para o tratamento
correspondente no máximo a 60 dias.
(D) no máximo 5 ampolas e, para as demais formas
farmacêuticas, a quantidade para o tratamento
correspondente no máximo a 60 dias.
(E) no máximo 2 ampolas e, para as demais formas
farmacêuticas, a quantidade para o tratamento
correspondente no máximo a 30 dias.

Questão 60
Os primeiros socorros são cuidados prestados
imediatamente a um indivíduo acometido por um acidente
ou mal súbito, cujo a estado físico ponha sua vida em
perigo. O objetivo dessas ações é manter as condições
vitais, evitando agravamento em seu estado até a chegada
da auxílio qualificado. Durante a execução dos primeiros
socorros é importante:
(A) remover a vítima inconsciente do local do acidente, em
qualquer hipótese.
(B) em caso de hemorragias, oferecer água à vítima.
(C) manter a calma, afastando os curiosos.
(D) colocar imediatamente sal ou açúcar embaixo da língua
da vítima, em caso de desmaio.
(E) colocar a vítima sentada, confortavelmente, até a
chegada da assistência qualificada.
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