PROCESSO SELETIVO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO
FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES
26 de janeiro de 2020

FARMACÊUTICO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 25 (vinte e cinco) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma
alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou
embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates)
que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
g)
h)
i)
j)
k)

pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores,
fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de
questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 03 (TRÊS) HORAS.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto servirá de base para as questões 01 e 02:
O amor e a razão
Pinta-se o amor sempre menino, porque ainda que passe dos sete anos [...], nunca chega à idade de uso da razão.
Usar razão e amar são duas coisas que não se juntam. A alma de um menino que vem a ser? Uma vontade com afetos e
um entendimento sem uso. Tal é o amor vulgar. Tudo conquista o amor, quando conquista uma alma; porém o primeiro
rendido é o entendimento. Ninguém teve a vontade febricitante, que não tivesse o entendimento frenético. O amor deixará
de variar, se for firme, mas não deixará de tresvariar, se é amor. Nunca o fogo abrasou a vontade, que o fumo não cegasse
o entendimento. Nunca houve enfermidade no coração, que não houvesse fraqueza no juízo.
“Sermão do Mandato”. In Sermões. Rio de Janeiro, Agir, 1957. 4- Padre Antônio Vieira.

QUESTÃO 01
Analise as afirmativas acerca do texto:
I.

O amor é pintado como menino porque a meninice é a idade anterior ao uso da razão, portanto o amor é anterior à
razão e incompatível com ela;
II. No texto predomina a tipologia narrativa devido à presença de personagens e sequência de ações;
III. A palavra “tresvariar” significa delirar, estar fora de si, desvairado; mostrando que quem ama, perde a razão, o
discernimento;
IV. O advérbio “nunca”, usado no final do texto, representa um elemento coesivo de reiteração.
Estão corretas, apenas:
A) I e II;
B) II e III;
C) II e IV;
D) I, III e IV.
QUESTÃO 02
Sobre os aspectos linguísticos do texto, analise as proposições, julgando-as certas (C) ou erradas (E):
“..., que não houvesse fraqueza no juízo.” O verbo destacado está no pretérito imperfeito do indicativo;
“Ninguém teve a vontade febricitante, ...” A classe gramatical do termo destacado é adjetivo;
“Nunca houve enfermidade no coração, que não houvesse fraqueza no juízo.” A vírgula fora usada para separar
oração subordinada adjetiva explicativa;
( )
“[...], nunca chega à idade de uso da razão.” O uso da crase é facultativo nesta frase.

( )
( )
( )

A sequência correta de cima para baixo é:
A) C, C, C, E;
B) E, C, C, E;
C) E, C, E, E;
D) C, E, C, C.
QUESTÃO 03
Considerando as regras gramaticais de regência, concordância e colocação pronominal, assinale a opção correta:
A) Quando o sujeito é indeterminado sempre, mesmo quando houver o índice de indeterminação “se”, o verbo deve ficar
na 3ª pessoa do plural. Ex. “Ainda se viviam num mundo de certezas”;
B) O verbo chamar com o significado de “fazer vir”, “convocar” é transitivo indireto;
C) Os verbos obedecer e desobedecer na língua culta moderna, fixou-se como transitivo indireto;
D) Em relação ao verbo, o pronome átono estar enclítico quando vem antes dele.
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QUESTÃO 04
Sobre a reestruturação de frases e orações, analise as afirmativas abaixo:
I.

“O Ministro comunicou a seu secretariado que ele seria exonerado.” Para acabar com a ambiguidade, a frase poderia
ser escrita assim: “O ministro comunicou a própria exoneração a seu secretário.”;
II. “Neste momento, não se deve adotar medidas precipitadas, que comprometam o andamento de todo o programa.” A
frase não precisa ser reestruturada do ponto de vista gramatical;
III. “Apesar da Assessoria ter informado em tempo, (...).” A frase deve ser reestruturada para: “Apesar de a Assessoria ter
informado em tempo, (...).”;
IV. “No discurso de posse, mostrou determinação, não ser inseguro, inteligência e ter ambição.” O problema aqui decorre
de coordenar palavras (substantivos) com orações (reduzidas de infinitivo). Uma das formas que pode ser reestruturada
a frase é: “No discurso de posse, mostrou determinação, segurança, inteligência e ambição.”.
Estão corretas:

A) I, III e IV, apenas;
B) III e IV, apenas;
C) I, II e III, apenas;
D) I, II, III e IV.
QUESTÃO 05
Sobre a Redação Oficial, assinale o item que completa as lacunas, respectivamente, corretamente:
“Redação Oficial é a maneira pela qual o poder _______ redige comunicações oficiais e _______. A sua finalidade básica
é comunicar com _______ e clareza. A _______ é um atributo que se caracteriza pela articulação da linguagem comum ou
técnica para a perfeita compreensão da ideia veiculada. Há o predomínio da norma _______ da língua.”
A) Público, atos normativos, objetividade, precisão, culta;
B) Privado, leis, objetividade, precisão, culta;
C) Público, atos normativos, objetividade, concisão, coloquial;
D) Público, atos normativos, subjetividade, precisão, coloquial.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
São competências da direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), exceto:
A) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;
B) Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de
Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual;
C) Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho;
D) Identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência
estadual e regional.
QUESTÃO 07
Segundo a Lei nº 8.142/90, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS),
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale
a afirmativa correta:
A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 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, convocada
pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde;
B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais
segmentos;
C) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como investimentos previstos no Plano anual do Ministério
da Saúde;
D) Os Municípios não poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde previstos nesta lei.
QUESTÃO 08
Entre as prioridades do Pacto pela Vida do SUS está:
A) Mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS como sistema público universal garantidor desses direitos;
B) Garantir, no longo prazo, o incremento dos recursos orçamentários e financeiros para a saúde;
C) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama;
D) Aprovar o orçamento do SUS, composto pelos orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o compromisso de
cada uma delas.
QUESTÃO 09
A Atenção Básica (AB) é desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas.
As atribuições dos profissionais das equipes de atenção básica devem seguir as referidas disposições legais que
regulamentam o exercício de cada uma das profissões. São atribuições específicas do profissional médico, exceto:
A) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados;
B) Realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade;
C) Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou, no
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários;
D) Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua
responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico deles.
QUESTÃO 10
A vigilância de perigos, como agentes químicos, físicos e biológicos que possam ocasionar doenças e agravos, e que envolve
o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas
e processos, da produção ao consumo é uma tarefa tradicionalmente realizada pela vigilância:
A) Epidemiológica;
B) Sanitária;
C) Ambiental;
D) Da saúde do trabalhador.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
Na prática hospitalar é importante que a farmacoeconomia
seja incorporada como um instrumento auxiliar nas
decisões terapêuticas, sendo essencial que as análises
sejam realizadas de forma correta. Qual o tipo de análise
farmacoeconômica é utilizada para comprar duas ou mais
opções terapêuticas que têm o mesmo impacto sobre a
saúde, ou seja, em ambas as eficácias ou as efetividades
são iguais, onde somente os custos são confrontados?
A) Análise
B) Análise
C) Análise
D) Análise

de
de
de
de

QUESTÃO 14
Sabe-se que saúde não tem preço, mas tem custos. Nas
avaliações econômicas de tecnologias em saúde, são
considerados custos os valores de todos os insumos
(trabalho, materiais, pessoal, entre outros) utilizados na
produção e distribuição de bens e serviços. Sobre esse
assunto marque a opção correta:
A) Custos indiretos são os recursos consumidos
diretamente no tratamento ou na intervenção;
B) Custos intangíveis avaliam o custo do sofrimento, da
dor, da tristeza e da redução da qualidade de vida. Por
sua característica subjetiva, são de difícil mensuração
monetária e, por isso, na maioria das vezes, não são
incluídos em estudos econômicos;
C) Custos diretos estão relacionados à perda para a
sociedade, resultante do tratamento ou da doença;
D) Os custos indiretos referem-se aos gastos em mão de
obra especializada, como médicos, enfermeiros,
farmacêuticos.

custo-utilidade;
custo-efetividade;
custo-benefício;
minimização de custos.

QUESTÃO 12
O Sistema de distribuição coletiva de medicamento vem
entrando em desuso por apresentar diversas
desvantagens em relação aos sistemas de distribuição por
dose unitário e individualizado. É uma desvantagem
associada ao sistema de distribuição coletivo:

QUESTÃO 15
Diversas normas são requeridas para assegurar as
condições ideais de conservação e contribuir para a
manutenção da estabilidade dos medicamentos, dentre
elas as condições ambientais que deve apresentar
condições adequadas quanto à temperatura, ventilação,
luminosidade e umidade. Sobre a temperatura de
armazenamento de medicamento a condição correta é:

A) Aumento nos erros de medicação;
B) Recursos humanos e infraestrutura da farmácia
reduzidos;
C) Facilidade de acesso ao medicamento – uso imediato
dos medicamentos;
D) Pouco volume de requisição na farmácia.
QUESTÃO 13
A Política Nacional de Medicamento (PNM) tem a finalidade
de promover o uso racional de medicamentos e o acesso
da população aos medicamentos considerados essenciais.
De acordo com a PNM é correto o que se afirma em:

A) Congelado: 2 a 8ºC;
B) Em local fresco: acima de 30ºC;
C) Temperatura ambiente: 15 a 30ºC;
D) Sob refrigeração: 0 a -20ºC.
QUESTÃO 16
Para uma adequada seleção de medicamentos os
seguintes critérios devem ser considerados, EXCETO:

A) As indústrias farmacêuticas devem produzir somente os
medicamentos que constem da relação nacional de
medicamentos (RENAME);
B) Tem como uma de suas diretrizes a reorientação da
assistência farmacêutica;
C) Consideram
medicamentos
essencial
somente
medicamentos similares;
D) Preconiza a adoção da Relação Municipal de
Medicamentos Essenciais (REMUNE).

A) Não considerar as necessidades epidemiológicas da
população atendida;
B) Priorizar formas farmacêuticas que proporcionem maior
possibilidade de fracionamento;
C) Utilizar sempre as Denominações Comuns Brasileira
(DCB)-Decreto Nº 793/MS/93;
D) Eleger dentre os medicamentos de mesma indicação e
eficácia, aquele de menor toxicidade relativa, menor
custo de tratamento e maior comodidade posológica.
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QUESTÃO 17
De acordo com a legislação sanitária brasileira os materiais
médico-hospitalares
que
fornecem
suporte
a
procedimentos diagnósticos, terapêuticos ou cirúrgicos,
são:

QUESTÃO 20
Dispositivos usados como meio de acesso a veias e artérias
através da punção, para terapia intravenosa de
medicamentos, reposição por perda de sangue ou plasma,
ou para alimentação parenteral:

A) Equipamento de terapia;
B) Equipamento de diagnóstico;
C) Equipamento de apoio médico-hospitalar;
D) Materiais e artigos implantáveis.

A) Agulha para sutura;
B) Tubo endotraqueal;
C) Cateter intravenoso;
D) Agulha para anestesia peridural.

QUESTÃO 18
Segundo as atuações dos profissionais em uma equipe
multiprofissional de terapia nutricional, relacione a coluna
I de acordo com a II.

QUESTÃO 21
O componente Básico da Assistência Farmacêutica
destina-se à aquisição de medicamentos e insumos,
incluindo-se aqueles relacionados a agravos e programas
de saúde específicos, no âmbito da Atenção Básica. Neste
sentido, marque a opção que é característica deste
seguimento:

COLUNA I
1. Médico;
2. Nutricionista;
3. Farmacêutico;
4. Enfermeiro.

A) Aquisição descentralizada;
B) Gestão é estadual;
C) O gestor é obrigado a adquirir todos os itens da
RENAME;
D) Medicamentos fitoterápicos e insumos para diabéticos
não entram no componente básico.

COLUNA II
( ) Avaliação e acompanhamento nutricional do
paciente;
( ) Indicação, prescrição e acompanhamento dos
pacientes submetidos à TNP;
( ) Preparo do paciente e Administração da TNP;
( ) Preparação, aquisição de insumos, avaliação da
prescrição, manipulação, controle de qualidade,
conservação e transporte.

QUESTÃO 22
A Comissão de Farmácia e Terapêutica tem como principal
objetivo viabilizar ações de melhoria desde o âmbito
gerencial até o ato de lidar diretamente com o paciente,
sobre essas comissões, marque a opção correta.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) 1,
B) 2,
C) 4,
D) 4,

2,
1,
3,
1,

3,
4,
2,
2,

A) Existe apenas uma comissão para agir em todos os
setores;
B) Indicadores de gestão são a base para analisar e propor
solução;
C) As comissões agem apenas na recuperação de saúde;
D) Promoção e prevenção da saúde não é papel da
Comissão de Farmácia e Terapêutica.

4;
3;
1;
3.

QUESTÃO 19
Com relação ao uso de Saneantes podemos afirmar,
EXCETO:

QUESTÃO 23
Sobre o Controle de Infecção Hospitalar, marque a opção
correta sobre os cuidados no ambiente hospital:

A) O controle da qualidade da água de diluição dos
saneantes é primordial para o sucesso do
processamento;
B) Para o descarte do Glutaraldeído, deve-se fazer uma
neutralização química com sulfito de sódio 0,1% ou
conforme orientação do fabricante;
C) A diluição deverá ser realizada por profissional
capacitado;
D) Pode-se reutilizar frascos vazios.

A) Não é necessário lavar as mãos se utilizar luvas;
B) O uso indiscriminado de anti-inflamatórios pode
aumentar os riscos de infecção hospitalar;
C) Pessoal sem EPIs adequados é a principal fonte de
contaminação;
D) Equipamentos e materiais não são fontes de
contaminação.
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QUESTÃO 24
Sobre o Componente Estratégico
Farmacêutica, marque a opção correta:

da

Assistência

A) Este componente é de inteira responsabilidade do
governo estadual;
B) O Ministério da Saúde tem como principal função o
armazenamento;
C) As secretarias Municipais de Saúde têm como objetivos
o planejamento e a aquisição;
D) A função das Secretarias Estaduais de Saúde é
armazenar, distribuir à regionais ou municípios e a
programação.
QUESTÃO 25
Sobre os resíduos sólidos dos serviços de saúde, relacione
a Coluna 1 - sua composição e a Coluna II - o grupo de
classificação.
Coluna I
A. Grupo A;
B. Grupo B;
C. Grupo C;
D. Grupo D;
E. Grupo E.
Coluna II
( ) Saneantes e resíduos de classes de medicamentos;
( ) Papel e resto alimentar;
( ) Cultura e estoques de microrganismos, sobras de
amostras com sangue;
( ) Resíduos radioativos;
( ) Agulhas, lâminas e lamínulas.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) B, D, A, C, E;
B) D, B, A, C, E;
C) E, A, B, D, C;
D) C, A, B, D, E.
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