PREFEITURA DE ORLEANS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 006/2011
CARGO DE FARMACÊUTICO DA SF
01 – Em vigilância epidemiológica, notificação é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou
agravo à saúde, feita à autoridade sanitária para fins de adoção de medidas de intervenção pertinentes.
Com relação aos aspectos que devem se considerados na notificação, assinale a opção incorreta.
a) Deve-se notificar a simples suspeita da doença;
b) A notificação poderá ser feita somente por profissionais de saúde;
c) A notificação tem de ser sigilosa, só podendo ser divulgada fora do âmbito medico sanitário no
caso de risco para a comunidade, respeitando-se o direito de anonimato dos cidadões.
d) O envio dos instrumentos de coleta de notificação deve ser feito mesmo na ausência de casos.
e) A notificação poderá ser feita pela Câmara de Vereadores.
02- A investigação epidemiológica é um trabalho de campo realizado a partir de casos notificados
( clinicamente declarados suspeitos) e seus contatos. O propósito final da investigação consiste na:
a) Orientação acerca das medidas de controle para impedir a ocorrência de novos casos;
b) coleta de amostras para laboratório quando indicado;
c) confirmação do diagnostico;
d) determinação das principais características epidemiológicas;
e) Coleta de dados para facilitar a atuação do Ministério Publico.
03- Um dos fatos que pode comprometer a ação de um produto fitoterápico na forma de cápsula é:
a) a presença de adjuvantes que interferem com a dissolução dos princípios ativos;
b) a manipulação da cápsula utilizando como princípio ativo droga vegetal moída, levando a
diminuição da biodisponibilidade;
c) a manipulação da cápsula utilizando como adjuvante sacarose;
d) alta concentração de taninos de flavonóides;
e) Nda
04- A portaria ministerial nº 2.048, de 03 de setembro de 2009:
a) aprovou o Regulamento do Sistema Único de Saúde;
b) revogou a norma operacional NOB 93, defasada em relação à NOB 96 e a NOAS 2002;
c) implantou a Estratégia da Saúde da Família, em tôo território ncional;
d) ampliou, basicamente, a cobertura do programa de Medicamentos de Alto Custo;
e) deve ser regulamentada por lei municipal.
5- A Farmacologia compreende:
I – A Farmacodinâmica que estuda o trajeto dos medicamentos no organismo, ou seja, sua absorção,
distribuição, transformação e eliminação;
II) A Farmacocinética que estuda os efeitos dos medicamentos sobre o organismo, quer sejam benéficos
ou indesejáveis;
III) A Farmacocinética que estuda os efeitos indesejáveis dos medicamentos sobre o organismo.
Com relação a essas afirmações podemos dizer que:
a) Todas estão incorretas;
b) Somente a afirmação I esta correta;
c) Somente a afirmação II esta coreta;
d) Somente as afirmações I e III estão corretas;
e) As alternativas I, II, e III estão corretas.
6- Sob o ponto de vista farmacológico, o etanol é:
a) Antidiurético;
b) Depressor:
c) Antidepressivo;
d) Agregador plaquetário;
e) Antiinflamatório.
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07- “Produto inovador registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária e comercializado
no país, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal
competente, por ocasião do registro.” ( Transcrito do Decreto nº 3.961, de 10 de outubro de 2001). O
conceito refere-se a:
a) Medicamento de Referência;
b) Produto Genérico;
c) Medicamento Similar Único;
d) Registrado;
e) Produto Fitoterápico.
8- A farmacocinética refere-se ao processamento dos fármacos no organismo incluindo sua absorção,
distribuição e excreção. A respeito da farmacocinética assinale a alternativa incorreta:
a) São fatores que influenciam na biodisponibilidade a solubilidade do fármaco no conteúdo
gástrico, padrões dietéticos, tamanho do comprimido, controle de qualidade na fabricação e
formulação da fármaco;
b) São exemplos de via enteral a intravenosa a intramuscular e a subcutânea;
c) São fatores que influenciam na distribuição as características físicas e químicas do fármaco, o
debito cardíaco, a permeabilidade capilar em vários tecidos, o conteúdo de lipídeo do tecido e a
ligação às proteínas plasmáticas e tecidos;
d) Os fármacos e seus metabólicos podem ser eliminados no ar expirado, suor, saliva, lágrima e
leite e estes fármacos tendem a ser lipossolúveis e não-ionizados;
e) É uma ciência que estuda a prevenção de doenças.
9- A atribuição de participar do gerenciamento dos insumos necessários ao adequado funcionamento da
unidade básica de saúde é do(e):
a) enfermeiro;
b) médico;
c) auxiliar de enfermagem;
d) agente comunitária de saúde;
e) todos que integram a equipe.
10- Em relação à vacinação, é correto afirmar que:
a) O medico é o membro da equipe de Saúde da Família que deve avaliar o calendário vacinal;
b) O enfermeiro é o membro da equipe de Saude da Família que deve avaliar o calendário vacinal;
c) O esquema vacinal pode ser completado independentemente do tempo decorrido desde a ultima
dose da vacina administrada;
d) O esquema vacinal pode ser completado após 6 ( seis) meses da última dose da vacina
administrada;
e) A criança só poderá ser vacinada quando apresentar o cartão da vacinação.
11- A ocorrência, numa comunidade ou região, do aumento inesperado de casos de uma doença
infecciosa é denominada:
a) Endemia;
b) Epidemia;
c) Prevalência;
d) Incidência;
e) Pandemia.
12- O farmacêutico fez uma aquisição de medicamentos sujeitos a controle especial. Durante a
conferência dos medicamentos, ele se deparou com embalagens violadas. Diante desse fato, o
procedimento correto a ser tomado é:
a) Identificar as possíveis causas do problema e ficar com os medicamentos;
b) devolver somente os medicamentos com embalagens violadas e registrar o procedimento em
livro especifico;
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c) não há necessidade de devolver as embalagens violadas;
d) não há necessidade de registrar a ocorrência no livro especifico;
e) comunicar verbalmente o fornecedor.
13- São deveres do profissional farmacêutico, EXCETO:
a) exercer a assistência farmacêutica e fornecer informação ao usuário dos serviços;
b) respeitar o direito de decisão do usuário sobre sua própria saúde e bem estar , excetuando-se o
usuário que for legalmente considerado incapaz de decidir sobre sua própria saúde e bem estar;
c) respeitar a vida humana, jamais cooperando com os atos que intencionalmente atentem contra
ela ou que coloquem em risco sua integridade física ou psíquica;
d) exigir dos demais profissionais de saúde o cumprimento da legislação sanitária vigente, em
especial quanto à legislação da prescrição;
e) evitar que o acúmulo de encargos prejudique a qualidade da atividade farmacêutica prestada.
14- Observe as afirmativas a seguir, em relação às proibições impostas ao Profissional Farmacêutico
segundo o Código de Ética:
I – participar de qualquer tipo de experiência em ser humano, com fins bélicos, raciais ou eugênicos,
pesquisa clinica ou em que constate desrespeito a algum direto inalienável do ser humano;
II- exercer simultaneamente a Medicina;
III – praticar procedimento que não seja reconhecido pelo Conselho Federal de Farmácia;
Assinale a alternativa correta:
a) apenas a alternativa I esta correta;
b) apenas a afirmativa II esta correta;
c) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
d) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
e) Todas as afirmativas estão corretas.
15- O estudo epidemiológico que mede em uma população previamente delimitada à exposição,
geralmente a vários fatores, e o efeito ( doença/condição) simultaneamente no momento de sua
realização, é chamado de:
a) Estudos descritivos;
b) Estudos transversais;
c) Estudos de caso-controle;
d) Ensaio clínico randomizado;
e) Estudos ecológicos.
16- Com relação aos conceitos básicos da epidemiologia assinale a alternativa correta. A força com que
subsiste uma determinada doença na população, é uma definição de:
a) incidência:
b) prevalência;
c) razão;
d) proporção;
e) mortalidade.
17- Com relação a Atenção Farmacêutica é correto afirmar que:
a) A atuação do farmacêutico deve basear-se em um acordo com o paciente, no qual o
farmacêutico realiza as funções de controle do uso de medicamentos, fundamentando-se no
conhecimento e no compromisso de respeitar os interesses do paciente;
b) A Atenção Farmacêutica busca o manejo correto de problemas relacionados com
medicamentos, sendo que esta prática não esta relacionada à diminuição da morbimortalidade
relacionada a medicamentos;
c) Atenção Farmacêutica é um modelo de pratica farmacêutica que enfoca apenas o medicamento;
d) Na Atenção Farmacêutica, o plano de atenção ao paciente tem como principal objetivo
determinar os problemas relacionados aos medicamentos;
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e) Em sua atuação farmacêutica baseia-se apenas em seus conhecimentos técnicos, sem
respeitar os interesses do paciente.
18- Desde o surgimento da gripe suína, vacinas têm sido desenvolvidas na tentativa de estabelecer um
método de proteção para a população. Assinale a alternativa que apresenta o mecanismo clássico de
imunização em que se baseiam as vacinas:
a) Imunização ativa: mecanismo segundo o qual se introduz uma pequena quantidade de antígeno
no organismo para produção de anticorpos;
b) Imunização passiva: mecanismo segundo o qual se introduz uma grande quantidade de
antígeno no organismo para produção de anticorpos;
c) Imunização ativa: mecanismo segundo o qual se introduz uma grande quantidade de anticorpos
no organismo para o combate ao antígeno;
d) Imunização passiva: mecanismo segundo o qual se introduz uma pequena quantidade de
anticorpos para o combate ao antígeno;
e) Imunização ativa: mecanismo segundo o qual se inocula o complexo antígeno anticorpo para o
combate à infecção.
19- Analise as assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas. Estão incluídas no campo
de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):
I – A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de
interesse para a saúde e a participação na sua produção;
II- O controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde;
III- A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para o consumo humano;
IV – A participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
a) Apenas I, II e III estão corretas;
b) Apenas I, III e IV estão corretas;
c) Apenas I e III estão corretas;
d) Apenas I, II e IV estão corretas;
e) As alternativas I,II,III e IV estão corretas.
20- É uma contra-indicação para qualquer tipo de vacinação:
a) Desnutrição;
b) Doença neurológica na criança;
c) Antecedente familiar de convulsão;
d) Aleitamento;
e) Paciente em tratamento com corticóide em dose imunossupressora.
21- Assinale a opção que completa a frase corretamente:
“Ninguém sabia dizer ______________ ela estava preocupada, ________ deve ser ______________ não
lhe davam atenção.”

a)
b)
c)
d)
e)

porque – mais – por quê
por que – mas – porque
por quê – mais – por que
porquê – mas – porque
porque – mas – por que

22. Marque a opção em que as palavras apresentam respectivamente hiato, ditongo e tritongo
a) piada – alguém – série
b) guarda – quase - saída

4

PREFEITURA DE ORLEANS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 006/2011
CARGO DE FARMACÊUTICO DA SF
c) ciúme – fauna – enxaguou
d) ciúme – saúde – Uruguai
e) sereia – tesoura – melancia
23. O vocábulo taxímetro possui:
a) 8 letras e 10 fonemas
b) 9 letras e 9 fonemas
c) 9 letras e 8 fonemas
d) 8 letras e 11 fonemas
e) 9 letras e 10 fonemas
24. Assinale a opção em que todas as palavras possuem dígrafo:
a) queijo, perto, guerra, casa
b) mexer, manchar, florescer, quantos
c) cachaça, verruga, bainha, passagem
d) volta, aquilo, valsa, concha
e) filho, baixo, carroça, manhã
25. “Ela é a fulana de tal, o seu palácio vai do Leme ao Pontal, é a minha mais entre as dez mais.”
(Ronaldo Bastos)
As palavras destacadas no trecho de música acima pertencem à classe gramatical:
a)
verbo
b)
adjetivo
c)
preposição
d)
interjeição
e)
pronome
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