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INSTRUÇÕES 

1. Este Caderno de Questões compreende as Provas de Saúde Coletiva e 

Conhecimentos Específicos. Apresenta 20 questões. As questões de 01 – 10 

(Conhecimentos Específicos), 11 – 20 (Saúde Coletiva). 

2. Cada questão objetiva apresenta cinco opções de resposta, das quais apenas 

uma é correta. 

3. Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir 

esclarecimentos aos Fiscais. 

4. O candidato deverá utilizar caneta esferográfica, tinta na cor preta ou azul. 

5. O candidato dispõe de, no máximo, quatro horas para responder as questões e 

preencher o Cartão de Respostas. 

6. Após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de prova sem 

autorização e acompanhamento da fiscalização. 

7. Não será permitido ao candidato retirar-se da sala antes de decorrida uma hora 

do início da prova. 

8. Antes de retirar-se definitivamente da sala, o candidato deverá devolver ao Fiscal 

o Cartão de Respostas e assinar lista de presença. 

 

 

Farmácia 

 

Questão 1. 

Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas. 

A Politica Nacional de Medicamentos entre outra preconiza? 

( )  Obrigatoriedade da adoção da denominação genérica nos editais, propostas, 

contratos e notas fiscais 

 

1ª Etapa: Prova Objetiva 



( ) Obrigatoriedade da adoção da denominação genérica nas compras e licitações 
públicas de medicamentos realizadas pela Administração Pública, com excessão da 
gestão municipal. 
( ) Fiscalização e o acompanhamento da conformidade de medicamentos, 
farmoquímicos e insumos farmacêuticos. 
(   ) Revisão Permanente da RENAME 
(   ) Adoção do Formulario Terapeutico Nacional para orientação da prescrição e 
dispensação de medicamentos 
 

Marque a alternativa que corresponde a sequencia correta 

a) V, V, F, V, F 

b) F, V,, F, V, F 

c) F, V, F, F, F 

d) V, F, V, V, V 

e) V, F, F, V, F 

 

 

Questão 2. 

Assinale a alternativa que destaca a interação medicamentosa que potencialmente 

pode levar à hiperpotassemia: 

 

a) Furosemida e hidroclorotiazida 

b) Espironolactona e furosemida  

c) Captopril e furosemida 

d) Captopril e Espironolactona 

e) Hidroclorotiazida e captopril 

 

Questão 3. 

Com base na Resolução 338/2004 do Ministério da Saúde, que define os principios 

básicos da Politica Nacional de Assistência Farmacêutica, podemos afirmar que são 

verdadeiras quais questões abaixo? 

1. Ser parte da Politica Nacional de Saúde e de Assistência Social, envolvendo 

um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde 

e garantindo os princípios da universalidade, integralidade e equidade; 

2. Ser politica norteadora de politicas setoriais, entre as quais destacam-se as 

políticas de medicamentos, de ciência e tecnologia, de desenvolvimento 

industrial e de formação de recursos humanos, dentre outras; 

3. Compreender a Assistência Farmacêutica como um conjunto de ações 

voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como 

coletivo, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso e 

ao seu uso racional; 

 

4. Compreender a Assistência Farmacêutica como conjunto de ações que  



envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos e 

insumos, bem como a sua seleção, programação, aquisição, distribuição, 

dispensação, garantia da qualidade dos produtos e serviços, 

acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção 

de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população; 

5. Compreender a Atenção Farmacêutica como um modelo de prática dos 

profissionais envolvidos com a saúde, desenvolvida no contexto da 

Assistência Farmacêutica e compreendendo atitudes, valores éticos, 

comportamentos, habilidades, compromissos e co-responsabilidades na 

prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde, dentro de sua 

especialidade. 

 

São Verdadeiras: 

a) 1, 3 e 5  

b) 2, 3 e 5 

c) 1, 3 e 4 

d) 2, 3 e 4 

e) Todas são verdadeiras 

 

Questão 4. 

De acordo com as Diretrizes para Estruturação de Farmácias no âmbito do Sistema 

Único de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009, a dispensação de 

medicamentos deve assegurar que o medicamento seja entregue ao paciente certo, 

na dose prescrita, na quantidade adequada e que sejam fornecidas as informações 

suficientes para o uso correto. (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 1993), 

com base nestas diretrizes  qual a ordem  das 9 etapas para o processo de 

dispensação. 

1. Separação do medicamento  

2. Validação da prescrição 

3.  Acolhimento do usuário 

4.  Atendimento e recebimento da prescrição  

5.  Entrega do medicamento 

6.  Comunicação com o usuário, fornecendo informações pertinentes ao uso 

adequado dos medicamentos 

7.  Anotações necessárias ao processo de informação  

8.  Checagem da receita com o medicamento a ser dispensado.  

9.  Registro do atendimento 

A ordem das etapas é:  

 

a) 3, 4, 2, 1, 8, 7, 5, 6, 9 

b) 9, 8, 3, 7, 6, 1, 2, 5, 4 

c) 4, 3, 2, 1, 9, 8, 7, 6, 5 



d) 5, 3, 4, 2, 1, 8, 9, 6, 7 

e).  3, 2, 1, 4, 8, 9, 7, 6, 5 

 

Questão 5. 

A Farmacovigilância é a ciência e as atividades relativas à detecção, avaliação, 

compreensão e prevenção de efeitos adversos ou quaisquer outros possíveis 

problemas relacionados a medicamentos. Em relação aos objetivos específicos da 

fármacovigilância, marque a alternativa incorreta. 

 

a) Melhorar o cuidado e a segurança do paciente em relação ao uso de 

medicamentos e todas as intervenções médicas ou paramédicas; 

b) Promover estudos tanto em animais (fase pré-clínica), quanto em seres humanos 

(fase clínica) para desenvolvimento de novos medicamentos seguros; 

c) Contribuir na avaliação do benefício, danos (malefícios), efetividade e risco dos 

medicamentos; 

d)Promover a compreensão, educação e treinamento clínico em Farmacovigilância; 

e) Melhorar a saúde pública e a segurança em relação ao uso de medicamentos. 

 

Questão 6. 

O farmacêutico, nos programas de Farmácia Clínica, capacita-se a auxiliar na 

garantia de resultados clínicos apropriados à Farmacoterapia, estabelecendo 

relações interpessoais ativas com os profissionais da área da saúde que prestam 

atendimento ao paciente e exerce suas atividades no ambiente clínico. Dentro do 

contexto das atividades práticas exercidas por farmacêuticos no âmbito de 

programas de Farmácia Clínica, avalie as afirmações a seguir. 

 

I. Monitorar a farmacoterapiado paciente; 

II. Fornecer consultoria farmacocinética; 

III. Conduzir estudos de utilização de medicamentos; 

IV. Prescrever e gerenciar a farmacoterapia de antimicrobianos de uso restrito; 

V. Exercer atividades de farmacovigilânica. 

 

É correto apenas o que se afirma em: 

 

a) II, III e V  

b) I, IV e V  

c) I, II, III e V  

d) I, II e III  

e) Todas estão corretas. 

 

Questão 7. 

O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica é uma estratégia de 



acesso a medicamentos no âmbito do SUS, caracterizado pela busca da garantia da 

integralidade do tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial, cujas linhas de 

cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados 

pelo Ministério da Saúde. Os medicamentos que fazem parte das linhas de cuidado 

para as doenças contempladas neste Componente estão divididos em três grupos 

conforme características, responsabilidades e formas de organização distintas: 

 

     Grupo 1: medicamentos sob responsabilidade de financiamento pelo Ministério da 

Saúde, a) Grupo 1A: medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da 

Saúde e fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, sendo 

delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e 

dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica; e b) Grupo 1B: medicamentos 

financiados pelo Ministério da Saúde mediante transferência de recursos financeiros 

para aquisição pelas Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal sendo 

delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e 

dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica;  

 

      Grupo 2: medicamentos sob responsabilidade das Secretarias de Saúde dos 

Estados e do Distrito Federal pelo financiamento, aquisição, programação, 

armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças 

contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica; e 

 

      Grupo 3: medicamentos sob responsabilidade das Secretarias de Saúde do 

Distrito Federal e dos Municípios para aquisição, programação, armazenamento, 

distribuição e dispensação e que está estabelecida em ato normativo específico que 

regulamenta o Componente Básico da Assistência Farmacêutica. 

Para a definição desses grupos são considerados os critérios de complexidade do 

tratamento da doença;  garantia da integralidade do tratamento da doença no âmbito 

da linha de cuidado; e  manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de 

gestão do SUS. 

      De acordo com a PORTARIA Nº 1.554, DE 30 DE JULHO DE 2013, os 

medicamentos do grupo 1 são aqueles que apresentam: 

a) Menor complexidade do tratamento da doença em relação ao Grupo 3; e 

refratariedade ou intolerância a primeira linha de tratamento, medicamentos que 

representam elevado impacto financeiro para o Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica; 

 

b) Menor complexidade do tratamento da doença em relação ao Grupo 1; e 

refratariedade ou intolerância a primeira linha de tratamento e medicamentos 



incluídos em ações de desenvolvimento produtivo no complexo industrial da saúde; 

 

c) Maior complexidade do tratamento da doença; refratariedade ou intolerância a 

primeira e/ou a segunda linha de tratamento; medicamentos que representam 

elevado impacto financeiro para o Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica; e medicamentos incluídos em ações de desenvolvimento produtivo no 

complexo industrial da saúde; 

 

d) Medicamentos constantes no Componente Básico da Assistência Farmacêutica e 

indicados pelos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, publicados na versão 

final pelo Ministério da Saúde como a primeira linha de cuidado para o tratamento 

das doenças contempladas pelo Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica; 

 

e) Menor complexidade do tratamento da doença; refratariedade ou intolerância a 

primeira e/ou a segunda linha de tratamento; medicamentos que representam baixo 

impacto financeiro para o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; 

mas são medicamentos incluídos em ações de desenvolvimento produtivo no 

complexo industrial da saúde. 

 

Questão 8. 

O Método Dáder de Seguimento Farmacoterapêutico (SFT) de pacientes foi 

desenvolvido pelo Grupo de Investigação em Atenção Farmacêutica da Universidade 

de Granada (Espanha), em 1999, para ser utilizado em qualquer âmbito assistencial, 

de forma sistematizada, continuada e documentada. Assinale a alternativa que 

representa a sequência das sete etapas do Método Dader. 

 

a) 1. Coleta e interpretação dos dados; 2. Identificação de problemas relacionados 

com medicamentos; 3. Descrição dos objetivos terapêuticos desejados; 4. Descrição 

das alternativas terapêuticas; 5. Seleção do tratamento mais adequado; 6. 

Implementação da decisão terapêutica; 7. Plano de monitoração; 

 

b) 1. Coleta e interpretação dos dados; 2. Identificação dos objetivos; 3. Avaliação do 

plano terapêutico; 4. Desenvolvimento do plano de monitorização; 5. Dispensação 

dos medicamentos; 6. Avaliação da evolução do paciente; 7. Resolução de 

problemas; 

 

c) 1. Oferta do serviço; 2. Entrevista farmacêutica (primeira entrevista); 3. Análise 

situacional; 4. Fase de estudo; 5. Fase de avaliação; 6. Fase de intervenção; 7. 

Entrevistas farmacêuticas sucessivas (resultado da intervenção); 

 

d) 1. Oferta do serviço; 2. Análise situacional; 3. Fase de avaliação; 4. Fase de 



estudo; 5. Entrevista farmacêutica (primeira entrevista); 6. Fase de intervenção; 7. 

Entrevistas farmacêuticas sucessivas (resultado da intervenção); 

 

e) 1. Coleta e interpretação dos dados; 2. Descrição dos objetivos terapêuticos 

desejados; 3. Identificação de problemas relacionados com medicamentos; 3.; 4. 

Descrição das alternativas terapêuticas; 5. Seleção do tratamento mais adequado; 6. 

Implementação da decisão terapêutica; 7. Plano de monitoração. 

 

Questão 9. 

De acordo com o estabelecido no Código de Ética da Profissão Farmaceutica 

caracterize os dispositivos éticos utilizando a numeração recomendada. 

 

1- Direito do Farmacêutico 

2- Dever do Farmacêutico 

3- Proibição 

 

(  ) Interagir com o profissional prescritor, quando necessário, para garantir a 

segurança e a eficácia da terapêutica, observado o uso racional de medicamentos; 

(  ) Exercer sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que 

contrariem os ditames da legislação vigente; 

(  ) Respeitar a vida, jamais cooperando com atos que intencionalmente atentem 

contra ela ou que coloquem em risco a integridade do ser humano ou da 

coletividade; 

(   )  Recusar o recebimento de mercadorias ou produtos sem rastreabilidade de sua 

origem, sem nota fiscal ou em desacordo com a legislação vigente; 

 

(  )  fornecer, dispensar ou permitir que sejam dispensados, sob qualquer forma, 

substância, medicamento ou fármaco para uso diverso da indicação para a qual foi 

licenciado, salvo quando baseado em evidência ou mediante entendimento formal 

com o prescritor. 

 

Marque a alternativa Correta 

a) 1,2,3,1,2 

b) 2,1,1,3,2 

c) 1,1,2,2,3 

d) 3,1,2,2,1 

e) 2,3,1,3,1 

 

Questão 10. 

Considerando os tipos de erros de medicação, relacione as colunas e, em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 



COLUNA I COLUNA II 

1. Para o pacienteJ.M.F, masculino, 06 

anos, portador de epilepsia do tipo ausência, 

foi prescrito ácido valpróico, entretanto, as 

crises permaneceram frequentes. Apesar da 

frequência de administração está correta, a 

avaliação constatou que o fármaco não 

atingia concentrações plasmáticas ideais.  

2. Paciente J.F.S., masculino, 65 anos, 

queixa-se de poliúria, polidipsia e fadiga, 

associado com glicemia elevada. A família 

insiste, mas o paciente se recusa ao uso da 

medicação. 

3. Paciente em uso de ácido 

acetilsalicílico apresenta manifestações de 

reação alérgica como: prurido, urticária, 

angioedema e reações gastro-intestinais. 

(  ) Seleção inadequada do 

medicamento; 

 

(   ) Dose errada; 

 

( ) Falta de adesão do paciente. 

 

a) 3/1/2 

b) 2/3/1 

c) 3/2/1 

d) 1/2/3 

e) 1/3/2 

 

Questão 11. 

Na Unidade de Saúde da Família (USF) “Viver Melhor”, alguns profissionais da 

Equipe de Saúde da Família (ESF) estão discutindo a situação do território em 

relação à Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). A população da equipe é de 3000 

pessoas, sendo 2000 maiores de 18 anos. A equipe tem cadastradas 200 pessoas 

portadoras de Hipertensão, e discute se este número está adequado, ou se é 

necessário fazer alguma mudança no processo de trabalho em relação a esta 

situação. Dado que a prevalência brasileira de HAS em pessoas maiores de 18 anos 

é de 25%, o mais provável é que na área desta ESF exista, neste momento: 

 

a) uma população com prevalência de HAS abaixo da média 

b) uma população com prevalência de HAS acima da média 

c) uma situação de sobrediagnóstico de HAS 

d) uma situação de subdiagnóstico de HAS 

e) uma situação de diagnóstico adequado de HAS 

 

Questão 12. 

A discussão da Equipe de Saúde da Família “Viver Melhor”, descrita acima, por 



envolver análise de indicadores e propostas de ação, pode ser melhor caracterizada 

como uma ação de: 

 

a) Assistência à saúde 

b) Educação em saúde 

c) Vigilância em saúde  

d) Coordenação do cuidado  

e) Humanização da saúde 

 

Questão 13. 

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB, 2012), quais 

profissionais da Equipe de Saúde da Família devem obrigatoriamente participar do 

processo de discussão e ação descrito na Questão 1? 

 

a) Médicos, Dentistas e Enfermeiros. 

b) Médicos, Enfermeiros e Agentes Comunitários de Saúde. 

c) Enfermeiros e Agentes Comunitários de Saúde. 

d) Enfermeiros, Agentes Comunitários de Saúde e Auxiliares/Técnicos de 

Enfermagem. 

e) Todos os profissionais da Equipe. 

 

Questão 14. 

Tendo em consideração as determinações da Política Nacional de Atenção Básica 

no tocante ao papel da Unidade de Saúde da Família (USF) / Equipe de Saúde da 

Família (ESF) no atendimento às urgências e emergências, bem como o Caderno de 

Acolhimento e Atenção à Demanda Espontânea, o que deve ser feito em relação a 

um usuário que chega na recepção da Unidade de Saúde da Família com dor no 

peito (possível infarto do miocárdio)? 

a) Deve ser imediatamente orientado pela recepcionista a dirigir-se à 

Emergência hospitalar ou UPA mais próxima, pois a Unidade de Saúde da Família 

não dispõe dos insumos necessários ao cuidado do usuário infartado; 

b) Deve ser imediatamente orientado pela recepcionista a ligar para o SAMU 

(192), pois este dispõe de Ambulâncias equipadas para o atendimento ao infarto do 

miocárdio; 

c) Deve ser imediatamente orientado pela recepcionista a aguardar enquanto 

esta entra em contato com a Central de Regulação de Vagas, para encaminhamento 

imediato a Unidade de Terapia Intensiva cardiológica;   

d) Deve ser imediatamente encaminhado pela recepcionista à avaliação da 

auxiliar/técnica de Enfermagem, que, devido ao sinal de gravidade (dor no peito), 

deve encaminhar o usuário à consulta médica imediata na USF; 

e) Deve ser imediatamente orientado pela recepcionista a dirigir-se ao 

consultório do médico da USF e relatar seus sinais e sintomas, para que este avalie 



qual a conduta adequada. 

 

Questão 15. 

Qual das abaixo NÃO é atribuição dos Agentes Comunitários de Saúde? 

a) Visitar cada família de sua microárea, realizando o cadastramento com as 

informações de saúde mais importantes. 

b) Participar das discussões de planejamento do processo de trabalho da 

Equipe. 

c) Aferir a Pressão Arterial dos usuários em seu domicílio, quando necessário.. 

d) Orientar os usuários sobre o funcionamento da Equipe 

e) Orientar os usuários sobre os cuidados básicos de saúde. 

 

Questão 16. 

Na prática, o princípio doutrinário da Equidade, no Sistema Único de Saúde (SUS), 

significa que: 

a) Todas as mulheres grávidas devem receber o mesmo número de consultas de 

pré-natal. 

b) Todos os usuários devem receber a mesma assistência, independente de raça, 

renda ou idade. 

c) Os usuários devem ser cuidados de forma integral. 

d) Uma criança cuja mãe tenha baixa escolaridade deve receber mais consultas de 

puericultura que uma criança cuja mãe tenha alta escolaridade. 

e) O trabalho da equipe deve ser adequado à realidade regional. 

 

Questão 17. 

Poucas pessoas sabem, mas o Brasil é um dos únicos países do mundo a adotar o 

princípio da Universalidade no seu sistema nacional de saúde (SUS). Mesmo os 

países ricos, na sua maioria, não buscam abranger toda a população, excluindo 

pessoas sem documentação (Inglaterra, Espanha, França, Canadá) e pessoas de 

baixa renda (EUA, apesar do incipiente “Obama-Care”) do acesso à saúde. No 

âmbito da Atenção Básica/Atenção Primária, existe um aparente conflito entre o 

princípio da Universalidade e a adscrição territorial, pois enquanto o primeiro reza 

que todas as pessoas têm o mesmo direito de acesso aos serviços de saúde, o 

segundo reza que cada Equipe de Saúde da Família deve garantir o cuidado da 

população adscrita ao seu território, definido em termos geográficos, segundo 

características socio-sanitárias. Na prática, de acordo com a Política Nacional de 

Atenção Básica, as equipes devem: 

a) Acolher todas as pessoas que buscam a Unidade de Saúde da Família, 

independente da adscrição territorial. 

b) Realizar o cuidado continuado de todas as pessoas que buscam Unidade de 

Saúde da Família, independente da adscrição territorial. 

c) Acolher apenas as pessoas adscritas ao seu território (área) e orientar os demais 



que busquem o serviço de saúde apropriado. 

d) Orientar os usuários que não são da área que busquem atendimento nas 

Unidades de Pronto Atendimento (UPA) mais próximas. 

e) Orientar os usuários que não são da área adscrita que liguem para o Disque 

Saúde 136 e informem-se sobre o local correto para buscar atendimento para o seu 

caso. 

 

Questão 18. 

Em relação à Atenção Domiciliar, é INCORRETO afirmar que: 

a) Falta de adesão ao tratamento pode ser um critério para realizar uma visita 

domiciliar a um usuário. 

b) Existem três modalidades de Atenção Domiciliar: AD1, AD2 e AD3. 

c) O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) realiza as visitas dos usuários 

enquadrados na modalidade AD1. 

d) Os Auxiliares/Técnicos de Enfermagem devem realizar visitas domiciliares. 

e) Dificuldade de locomoção é um critério de inclusão na Atenção Domiciliar. 

 

Questão 19. 

A população da USF “Viver Melhor” está insatisfeita, pois o médico da equipe atende 

os usuários por ordem de chegada, sendo 12 pela manhã e 12 à tarde, obrigando-os 

a madrugar na frente da Unidade para conseguir “pegar ficha”. Os usuários que não 

estão entre os 12 primeiros a chegar na fila são orientados a voltar outro dia e tentar 

novamente. 

Qual atributo dos serviços de Atenção Básica/Atenção Primária à Saúde é 

diretamente prejudicado por esta forma de organizar o atendimento médico? 

 

a) Longitudinalidade 

b) Integralidade 

c) Coordenação 

d) Abordagem comunitária 

e) Acesso preferencial  

 

Questão 20. 

O matriciamento em saúde é pensado a partir da lógica de equipe de referência são, 

ao mesmo tempo, arranjos organizacionais e uma metodologia para a gestão do 

trabalho em saúde, objetivando ampliar as possibilidades de realizar-se clínica 

ampliada e integração dialógica entre distintas especialidades e profissões. A 

composição da equipe de referência e a criação de especialidades em apoio 

matricial buscam criar possibilidades para operar-se com uma ampliação do trabalho 

clínico e sanitário, já que se considera que nenhum especialista, de modo isolado, 

poderá assegurar uma abordagem integral.  

 



(    ) A afirmativa acima é FALSA pois esse conceito se refere a EPS. 

(  ) A afirmativa acima é VERDADEIRA pois se refere ao conceito de estruturante do 

NASF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


