
MUNICÍPIO DE PINHÃO
EDITAL: Nº 001/2016

DATA DA PROVA: 10/04/2016

CARGO:
FARMACÊUTICO

(NÍVEL SUPERIOR)
Língua Portuguesa: Questões 01 a 08; Matemática: Questões 09 a 11;

Conhecimentos Gerais: Questões 12 a 14; Conhecimentos Específi cos: Questões 15 a 30.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifi que-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-
resposta.

3 Utilize caneta esferográfi ca azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir 
embora ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifi que se o caderno está completo e sem imperfeições gráfi cas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fi scal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita 
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham 
mais de uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fi scal da prova.

13 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

14 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fi scais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identifi cação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 08 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a seguinte estrofe da obra Os Lusíadas, 
escrita por Luís de Camões, para responder às 
questões de 1 a 3.

“Cessem do sábio Grego e do Troiano
As navegações grandes que fizeram;
Cale-se de Alexandre e de Trajano
A fama das vitórias que tiveram;
Que eu canto o peito ilustre Lusitano,
A quem Netuno e Marte obedeceram.
Cesse tudo o que a Musa antiga canta,
Que outro valor mais alto se alevanta”.
________________________________________

01. Assinale a alternativa que melhor expressa a 
interpretação do trecho acima:
a) São exaltadas, em verso, as navegações e 
vitórias dos gregos e troianos, tidas por superiores 
às dos lusitanos.
b) Graças à ação portuguesa, o Deus judaico-
cristão é colocado em par de igualdade com as 
antigas divindades greco-romanas.
c) O poeta exalta as proezas dos portugueses 
de sua época, em detrimento das conquistas da 
Antiguidade.
d) A grandeza das navegações portuguesas é 
comparada aos avanços da astronomia, sendo 
citados no poema, inclusive, dois planetas do 
sistema solar.
________________________________________

02. Considere os dois primeiros versos do poema. O 
verbo “cessar” está conjugado em sua forma plural:
a) Para concordar com a palavra “navegações”.
b) Pois diz respeito a gregos e troianos.
c) Porque o narrador se comporta como “nós”.
d) Por opção estética do autor, visto que poderia 
estar também no modo singular.
________________________________________

03. Em relação à linguagem empregada no texto, 
assinale a alternativa correta:
a) É empregada linguagem poética metrificada.
b) Ainda que não seja um texto rimado, pode ser 
considerado poético.
c) O autor utiliza linguagem chula e informal.
d) Trata-se de texto histórico em prosa.
________________________________________

04. Dentre as orações abaixo, assinale aquela em 
que é empregada variante linguística com marca de 
oralidade/informalidade:
a) Ontem, choveu copiosamente.
b) Há quanto tempo não se via isto!
c) Já não o vejo há trinta anos.
d) Me dá um copo d’água.

05. Leia os seguintes versos de Olavo Bilac, 
extraídos de seu poema “O Tempo”:

“Trabalhai, porque a vida é pequena,
E não há para o Tempo demoras!
Não gasteis os minutos sem pena!
Não façais pouco caso das horas!”

Assinale a alternativa que apresenta um termo cujo 
sentido corresponde à expressão “façais pouco 
caso”, presente no último verso do poema:
a) Cogitar.
b) Lisonjear.
c) Menosprezar.
d) Superestimar.
________________________________________

06. Assinale a alternativa que apresenta uma 
palavra cuja ortografia NÃO está de acordo com a 
norma padrão da Língua Portuguesa:
a) Álgebra.
b) Exceção.
c) Opnião.
d) Candelabro.
________________________________________

07. Considere os seguintes versos de Olavo Bilac 
e assinale a alternativa que indica as palavras que 
neles exercem a função gramatical de substantivo:

Direis agora: “Tresloucado amigo!
Que conversas com elas? Que sentido
Tem o que dizem, quando estão contigo?”

E eu vos direi: “Amai para entendê-las!
Pois só quem ama pode ter ouvido
Capaz de ouvir e de entender estrelas.”

a) Ama, capaz e entender.
b) Sentido, ouvido e estrelas.
c) Agora, conversas e contigo.
d) Tresloucado, contigo e estrelas.
________________________________________

08. Considere o seguinte trecho, extraído da obra 
“Memórias Póstumas de Brás Cubas”, escrita por 
Machado de Assis:

“Era fixa a minha idéia, fixa como... Não me ocorre 
nada que seja assaz fixo nesse mundo: talvez a lua, 
talvez as pirâmides do Egito, talvez a finada dieta 
germânica”.

Assinale a alternativa que apresenta um termo que 
poderia substituir a palavra “assaz” que aparece 
neste fragmento, sem alteração do seu sentido 
original:
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a) Atualmente.
b) Escassamente.
c) Suficientemente.
d) Parcamente.

QUESTÕES 09 A 11 - MATEMÁTICA 

09. Cada vez mais, os controles de portões 
eletrônicos têm sido substituídos por controles 
em que a central (o receptor de sinal no portão) 
é “informada” de quais controles podem abrir o 
portão, sendo que cada controle funciona em uma 
codificação única, aumentando assim a segurança. 
Antigamente, a codificação era baseada em 8 
circuitos diferentes que poderiam estar abertos ou 
fechados. Na central, criava-se uma combinação 
entre “aberto” ou “fechado” para cada um dos 8 
circuitos e, para um controle abrir um portão, era 
necessário que a combinação da central fosse 
reproduzida no controle. Quantas combinações 
de codificações eram possíveis para esse tipo de 
controle?
a) 256.
b) 64.
c) 16.
d) 240.
________________________________________

10. O taxímetro é um aparelho utilizado para auxiliar 
os taxistas na cobrança de suas viagens. A tarifa é 
composta pela soma de um valor inicial (bandeirada) 
e um valor por quilômetro rodado. Em uma viagem 
de 8 km, é cobrado R$29,40 e, em uma de 5,5 km, 
R$21,90. Qual o valor por quilômetro rodado nessa 
tarifa?
a) R$ 3,00.
b) R$ 7,50.
c) R$ 4,50.
d) R$ 5,50.
________________________________________
11. A representação mais comum de juros compostos 
em uma poupança é M(t)=C.(1+i ) t em que M é o 
montante após um período de tempo, representado 
por t, C é o capital aplicado inicialmente e i é a taxa 
de juros (à unidade de tempo de t). Os valores do 
montante para t = 0,1,2,3,… formam uma: 
 
a) Combinação de C termos, organizados t a t.
b) Progressão aritmética com o primeiro termo igual 
a C e razão (1+i).
c) Arranjo de (1+i) termos, organizados C a C.
d) Progressão geométrica com o primeiro termo 
igual a C e razão (1+i).

QUESTÕES 12 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

12. O político Barack Obama, do Partido 
Democrata, já foi eleito duas vezes para o cargo 
de Presidente dos Estados Unidos da América: em 
2008 e 2012. Assinale a alternativa que contempla, 
respectivamente, o nome dos candidatos do Partido 
Republicano derrotados nas urnas por Barack 
Obama naqueles anos.
a) Donald Trump e Albert Gore.
b) George Bush e Bill Clinton.
c) Jeb Bush e Hillary Clinton.
d) John McCain e Mitt Romney.
________________________________________

13. A palavra “cultura” carrega, em Língua 
Portuguesa, diferentes significados. Um desses 
significados, mais restrito, diz respeito à dedicação 
individual às artes ou aos estudos. Há, porém, 
outra definição, de raiz antropológica, bem mais 
ampla para este termo. Assinale a alternativa 
que apresenta a melhor definição “ampla” para o 
conceito de cultura:
a) Conjunto artístico produzido por um agrupamento 
humano em um certo período de tempo.
b) Formação resultante da dedicação individual às 
Artes, às Ciências e às Letras de um modo geral.
c) Caráter individual, resultante de disposições 
genéticas, que define a trajetória moral de uma 
pessoa vivendo em sociedade.
d) Sistema de padrões de comportamento, valores 
e atitudes, assim como de ideias, conhecimentos 
e técnicas, que caracteriza uma determinada 
sociedade.
________________________________________

14. A Constituição da República Federativa do 
Brasil estabelece determinados direitos e garantias 
fundamentais aos seus cidadãos. Assinale a 
alternativa que NÃO apresenta um desses direitos 
ou garantias:
a) Liberdade de consciência e de crença.
b) Livre manifestação do pensamento, desde que 
amparado sobre a noção de justiça.
c) Igualdade entre homens e mulheres no tocante a 
direitos e obrigações.
d) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
algo, senão em virtude de lei.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

15. Forma farmacêutica é o estado final 
de apresentação que os princípios ativos 
farmacêuticos possuem após uma ou mais 
operações farmacêuticas executadas com a adição 
de excipientes apropriados ou sem a adição de 
excipientes, a fim de facilitar a sua utilização e obter 
o efeito terapêutico desejado, com características 



3

apropriadas a uma determinada via de 
administração. 

I. Xampu - solução ou suspensão, contendo um ou 
mais princípios ativos, para aplicação na superfície 
do couro cabeludo.
II. Xarope - forma farmacêutica aquosa caracterizada 
pela alta viscosidade, que apresenta não menos 
que 45% de sacarose ou outros açúcares.
III. Emplasto - forma farmacêutica semissólida para 
aplicação externa. Consiste de uma base adesiva 
contendo um ou mais princípios ativos distribuídos 
em uma camada uniforme num suporte apropriado 
feito de material sintético ou natural. Destinado a 
manter o princípio ativo em contato com a pele, 
atuando como protetor ou como agente queratolítico.
IV. Gel -  forma farmacêutica semissólida com um 
ou mais princípios ativos, que contém um agente 
gelificante para fornecer firmeza a uma solução ou 
dispersão coloidal (um sistema no qual partículas 
de dimensão coloidal – tipicamente entre 1 nm e 
1 mm – são distribuídas uniformemente através do 
líquido).

Em relação as formas farmacêuticas, assinale a 
alternativa correta:
a) Todas as afirmações estão incorretas.
b) Todas as afirmações estão corretas.
c) Somente a afirmação III está incorreta.
d) Somente a afirmação IV está incorreta.
________________________________________

16. De acordo com a Resolução nº 67/07, assinale 
a alternativa INCORRETA em relação aos 
requisitos mínimos exigidos para a manipulação de 
medicamentos à base de hormônios, antibióticos e 
citostáticos. 
a) As farmácias devem possuir salas de manipulação 
dedicadas, dotadas cada uma com antecâmara, 
para a manipulação de cada uma das três classes 
terapêuticas (hormônios, antibióticos e citostáticos), 
com sistemas de ar independentes e de eficiência 
comprovada.
b) As salas de manipulação das classes terapêuticas  
hormônios, antibióticos e citostáticos devem possuir 
pressão negativa em relação às áreas adjacentes, 
sendo projetadas de forma a impedir o lançamento 
de pós no laboratório ou no meio ambiente, evitando 
contaminação cruzada, protegendo o manipulador 
e o meio ambiente.
c) Deve ser assegurado o uso de equipamentos 
de proteção individual apropriados, condizentes 
com os riscos, os controles e o volume de trabalho, 
visando proteção e segurança dos manipuladores. 
Os funcionários diretamente envolvidos na 
manipulação de substâncias e produtos à base 
de hormônios, antibióticos e citostáticos devem 
ser submetidos a exames médicos específicos, 

atendendo ao Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO), recomendando-
se ainda que seja adotado sistema de rodízio no 
trabalho.
d) Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços 
de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados 
com a porta de entrada aberta e preferencial da rede 
de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a 
vinculação e corresponsabilização pela atenção às 
suas necessidades de saúde.
________________________________________

17. A Fentanila é indicada para analgesia de curta 
duração durante o período anestésico ou, quando 
necessário, no período pós-operatório imediato, 
para uso como componente analgésico da anestesia 
geral e suplemento da anestesia regional. Pode ser  
administrada em  conjunto com neuroléptico na 
pré-medicação, na indução e como componente de 
manutenção em anestesia geral e regional. A partir 
do exposto, assinale a alternativa que corresponde 
à notificação da Receita:
a) Lista A2 – Substâncias Entorpecentes. 
b) Lista A1 – Substâncias Entorpecentes.
c) Lista A3 – Substâncias Psicotrópicas.
d) Lista B1 - Substâncias Psicotrópicas.
________________________________________

18. A Receita de Controle Especial deverá 
estar escrita de forma legível, a quantidade em 
algarismos arábicos e por extenso, sem emenda ou 
rasura. A farmácia ou drogaria NÃO poderá aviar ou 
dispensar a receita quando:
a) O aviamento ou dispensação de Receitas de 
Controle Especial, contendo medicamentos a base 
de substâncias constantes das listas “C1” (outras 
substâncias sujeitas a controle especial) e “C5” 
(anabolizantes)  em qualquer forma farmacêutica 
ou apresentação, é privativo de farmácia ou 
drogaria e somente poderá ser efetuado mediante 
receita, sendo a “1ª via - Retida no estabelecimento 
farmacêutico” e a “2ª via - Devolvida ao Paciente”, 
com o carimbo comprovando o atendimento.
b) As receitas que incluam medicamentos à base 
de substâncias constantes das listas “C1”, “C5” e 
os adendos das listas “A1”, “A2” e “B1”, somente 
poderão ser aviadas quando prescritas por 
profissionais devidamente habilitados.
c) As prescrições por cirurgiões dentistas e médicos 
veterinários só poderão ser feitas quando para uso 
odontológico e veterinário, respectivamente.
d) A prescrição poderá conter em cada receita, no 
máximo 05 (cinco) substâncias constantes da lista 
“C1” (outras substâncias sujeitas a controle especial) 
ou medicamentos que as contenham. A prescrição 
de antirretrovirais poderá conter em cada receita, 
no máximo 03 (três) substâncias constantes da lista 
“C4” (antirretrovirais).
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19. O Brasil elabora listas oficiais de medicamentos 
desde 1964, antes mesmo da recomendação e 
da publicação da lista modelo de medicamentos 
feita pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 
em 1978. Inicialmente, as atualizações foram 
realizadas pela Central de Medicamentos (Ceme) 
que, a partir da versão elaborada em 1975, passa 
a receber a denominação de Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais (Rename). Nesta lista, 
os itens são apresentados com sua denominação 
genérica, concentração e/ou composição, forma 
farmacêutica e/ou descrição. A respeito das 
descrições dos medicamentos presentes na 
RENAME, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Ácido Fólico – 5 mg – comprimido.
b) Alendronato de Sódio – 70 mg – comprimido.
c) Benzilpenicilina potássica - 5.000.000 UI  - pó 
para solução injetável.
d) Benzilpenicilina potássica - 40 mg/mL  - 
suspensão oral.
________________________________________

20. A Lei dos Medicamentos Genéricos (Lei nº 9.787, 
de 1999) faz parte de uma nova política nacional de 
medicamentos, que visa estimular a concorrência 
e a variedade de oferta no mercado de remédios, 
melhorar a qualidade de todos os medicamentos, 
reduzir os preços e facilitar o acesso da população 
aos tratamentos. Em relação aos medicamentos 
Genéricos, assinale a alternativa correta.
a) Medicamento Genérico – é aquele que contém o 
mesmo ou os mesmos princípios ativos, apresenta 
a mesma concentração, forma farmacêutica, via de 
administração, posologia e indicação terapêutica, 
preventiva ou diagnóstica, do medicamento de 
referência registrado no órgão federal responsável 
pela vigilância sanitária, podendo diferir somente 
em características relativas ao tamanho e forma do 
produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, 
excipientes e veículos, devendo sempre ser 
identificado por nome comercial ou marca.
b) Medicamento Genérico – medicamento similar 
a um produto de referência ou inovador, que se 
pretende ser com este intercambiável, geralmente 
produzido após a expiração ou renúncia da proteção 
patentária ou de outros direitos de exclusividade, 
comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, 
e designado pela DCB ou, na sua ausência, pela 
DCI.
c) Medicamento Genérico – 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.
d) Medicamento Genérico - equivalente terapêutico 
de um medicamento de referência, comprovados, 
essencialmente, os mesmos efeitos de eficácia 

e segurança,  consiste na demonstração de 
equivalência farmacêutica entre produtos 
apresentados sob a mesma forma farmacêutica.
________________________________________

21. Conforme a Lei 8.080/90, da Organização, 
Direção e da Gestão, as ações e serviços de 
saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), seja diretamente ou mediante participação 
complementar da iniciativa privada, serão 
organizados de forma regionalizada e hierarquizada 
em níveis de complexidade crescente. Diante disso, 
assinale a alternativa correta:
a) No âmbito da União – Secretaria de Saúde - 
poderão constituir consórcios para desenvolver em 
conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes 
correspondam.
b) Pelo Estado - Ministério da Saúde - poderão 
constituir consórcios para desenvolver em 
conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes 
correspondam.
c) No âmbito da União - pelo Ministério da Saúde.
d) No âmbito dos Estados e Distrito Federal – 
Ministério da Saúde.
________________________________________

22. O Farmacêutico possuiu visão  crítica e reflexiva, 
tendo como atribuições essenciais a prevenção, 
promoção, proteção e recuperação da saúde 
humana, desenvolvendo atividades associadas 
ao fármaco, às análises clínicas e toxicológicas, 
pautado em princípios éticos. Conforme a 
Resolução nº 596/14, sobre o Código do Processo 
Ético, assinale a alternativa correta acerca das 
afirmações abaixo:

I. No decurso da apuração ética, poderá o profissional 
solicitar transferência para outro Conselho Regional 
de Farmácia, sem interrupção do processo ético no 
Conselho Regional de Farmácia em que se apura 
a falta cometida, devendo o Conselho Regional de 
Farmácia julgador, após o processo transitado em 
julgado, informar ao Conselho Regional de Farmácia 
em que o profissional estiver inscrito quanto ao teor 
do veredicto e à penalidade imposta.
II. Por se tratar de direito intertemporal, o processo 
ético não será suspenso nem encerrado na hipótese 
de pedido de desligamento ou cancelamento de 
inscrição profissional, e deverá seguir seu regular 
procedimento.
III. Os custos necessários à realização dos trabalhos 
da Comissão de Ética deverão ser arcados 
pelo Conselho Regional de Farmácia, vedado o 
pagamento de qualquer tipo de gratificação aos 
seus membros.
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IV. Compete ao Conselho Regional de Farmácia 
processar e julgar em primeira instância os 
profissionais sob sua jurisdição e seus membros 
colegiados, inclusive gestores e conselheiros, 
observado o princípio da segregação.
V. O farmacêutico atuará com respeito à vida 
humana, ao meio ambiente e à liberdade de 
consciência nas situações de conflito entre a ciência 
e os direitos e garantias fundamentais previstos na 
Constituição Federal.

a) Somente as afirmações I, II, III e V estão corretas.
b) Somente as afirmações II e III estão corretas.
c) Somente a afirmação II está INCORRETA.
d) Somente a afirmação V está INCORRETA.
________________________________________

23. Estocar consiste em ordenar adequadamente os 
produtos em áreas apropriadas, de acordo com suas 
características e condições de conservação exigidas 
como, por exemplo, termolábeis, psicofármacos, 
inflamáveis, material médico-hospitalar e etc. Para 
a estocagem de medicamentos, deve-se dispor de 
área física suficiente e apropriada aos diferentes 
tipos de produtos a serem armazenados. Em relação 
aos Procedimentos Operacionais para Estocagem, 
assinale a alternativa INCORRETA:
a) Estocar os produtos por nome genérico, lote e 
validade, de forma que permita fácil identificação. 
Os medicamentos com datas de validade mais 
próximas devem ficar à frente.
b) Conservar os medicamentos nas embalagens 
originais, ao abrigo da luz direta.
c) Estocar os medicamentos de acordo com as 
condições de conservação recomendadas pelo 
fabricante. Em caso de não haver recomendação 
específica, devem-se estocar os produtos em 
temperatura ambiente (15-30°C).
d) Programar os medicamentos consiste em estimar 
quantidades a serem adquiridas, para atender 
determinada demanda de serviços, em um período 
definido de tempo, possuindo influência direta sobre 
o abastecimento e o acesso ao medicamento.
________________________________________

24. Dispensação é o ato profissional farmacêutico 
de proporcionar um ou mais medicamentos a um 
paciente, em resposta à apresentação de uma 
receita elaborada por um profissional autorizado. 
Nesse ato, o farmacêutico informa e orienta o 
paciente sobre o uso adequado do medicamento. 
São elementos importantes da orientação, entre 
outros, a ênfase no cumprimento da dosagem, a 
influência dos alimentos, a interação com outros 
medicamentos, o reconhecimento de reações 
adversas potenciais e as condições de conservação 
dos produtos. Em relação à Dispensação de 
medicamentos,  assinale a alternativa INCORRETA.

a) Solicitar pedido de compras, definindo as 
especificações técnicas nome pela denominação 
genérica, forma farmacêutica, apresentação, 
quantidades e preços estimados.
b) O farmacêutico é o responsável pela supervisão 
da dispensação, deve possuir conhecimento 
científico e estar capacitado para a atividade.
c) Analisar a prescrição médica. Orientar o usuário 
sobre os cuidados e guarda dos medicamentos.
d) Coletar e registrar ocorrências de reações 
adversas e efeitos colaterais relativos ao uso de 
medicamento.
________________________________________

25. A Política Nacional de Medicamentos, como 
parte essencial da Política Nacional de Saúde, 
constitui um dos elementos fundamentais para 
a efetiva implementação de ações capazes de 
promover a melhoria das condições da assistência 
à saúde da população.  O sistema de saúde 
brasileiro, que engloba estabelecimentos públicos 
e o setor privado de prestação de serviços, inclui 
desde unidades de atenção básica até centros 
hospitalares de alta complexidade. Conforme a 
Portaria  nº 3.916, de 30 de outubro de 1998, que 
dispõe sobre a Política Nacional de Medicamentos, 
analise as afirmações abaixo: 
I. O seu propósito precípuo é o de garantir a 
necessária segurança, eficácia e qualidade dos 
medicamentos, a promoção do uso racional e 
o acesso da população àqueles considerados 
essenciais.
II. O envelhecimento populacional gera novas 
demandas, cujo atendimento requer a constante 
adequação do sistema de saúde e, certamente, a 
transformação do modelo de atenção prestada, de 
modo a conferir prioridade ao caráter preventivo 
das ações de promoção, proteção e recuperação 
da saúde.
III. O processo indutor do uso irracional e 
desnecessário de medicamentos e o estímulo à 
automedicação, presentes na sociedade brasileira, 
são fatores que promovem um aumento na demanda 
por medicamentos, requerendo, necessariamente, 
a promoção do seu uso racional mediante a 
reorientação destas práticas e o desenvolvimento 
de um processo educativo tanto para a equipe de 
saúde quanto para o usuário.
IV. Integram o elenco dos medicamentos 
essenciais aqueles produtos considerados básicos 
e indispensáveis para atender a maioria dos 
problemas de saúde da população. Esses produtos 
devem estar continuamente disponíveis aos 
segmentos da sociedade que deles necessitem, 
nas formas farmacêuticas apropriadas, e compõem 
uma relação nacional de referência que servirá 
de base para o direcionamento da produção 
farmacêutica e para o desenvolvimento científico e 
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tecnológico, bem como para a definição de listas 
de medicamentos essenciais nos âmbitos estadual 
e municipal, que deverão ser estabelecidas com 
o apoio do gestor federal e segundo a situação 
epidemiológica respectiva.

Assinale a alternativa correta:
a) Todas as afirmações estão incorretas.
b) Somente as  afirmações I e II estão corretas.
c) Somente a afirmação IV está incorreta.
d) Todas as afirmações estão corretas. 
________________________________________

26. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) 
é resultado da experiência acumulada por 
conjunto de atores envolvidos historicamente com 
o desenvolvimento e a consolidação do Sistema 
Único de Saúde (SUS) como movimentos sociais, 
usuários, trabalhadores e gestores das três esferas 
de governo. A Portaria nº 2.488/11, aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a 
revisão de diretrizes e normas para a organização da 
atenção básica, para a Estratégia Saúde da Família 
(ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de 
Saúde (PACS). Diante disso, assinale a alternativa 
INCORRETA.
a) Ser base: ser a modalidade de atenção e de 
serviço de saúde com o mais elevado grau de 
descentralização e capilaridade, cuja participação 
no cuidado se faz sempre necessária.
b) Ser resolutiva: identificar riscos, necessidades 
e demandas de saúde, utilizando e articulando 
diferentes tecnologias de cuidado individual e 
coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz 
de construir vínculos positivos e intervenções 
clínica e sanitariamente efetivas, na perspectiva de 
ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos 
e grupos sociais.
c) Ordenar as redes: reconhecer as necessidades 
de saúde da população sob sua responsabilidade, 
organizando as necessidades desta população em 
relação aos outros pontos de atenção à saúde, 
contribuindo para que a programação dos serviços 
de saúde parta das necessidades de saúde dos 
usuários.
d) Das atribuições específicas do profissional 
médico: realizar a atenção à saúde em 
saúde bucal (promoção e proteção da saúde, 
prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 
acompanhamento, reabilitação e manutenção da 
saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a 
indivíduos e a grupos específicos, de acordo com 
planejamento da equipe.

27. Sobre os bens municipais, de acordo com as 
disposições da Lei Orgânica do Município de Pinhão 
– PR, é correto afirmar que:
a) Não é obrigatório o cadastramento de todos os 
bens móveis do Município, por se tratar de medida 
irrazoável.
b) A municipalidade deverá dar preferência à 
concessão de direito real de uso de bens imóveis, 
em detrimento da doação.
c) O uso de bens municipais por terceiros é 
terminantemente proibido, ainda que feito mediante 
concessão, permissão ou autorização.
d) A afetação e a desafetação de bens municipais 
independe de lei.
________________________________________

28. O processo legislativo municipal compreende a 
elaboração de:
a) Emenda à constituição estadual.
b) Leis federais.
c) Decretos legislativos.
d) Portarias.
________________________________________

29. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Pinhão – PR, existem competências privativas do 
Município e competências comuns ao Município, ao 
Estado e à União. Assinale, abaixo, alternativa que 
indica hipótese de competência COMUM:
a) Elaborar e executar o plano diretor.
b) Zelar pela segurança pública.
c) Dispor sobre loteamentos e arruamentos.
d) Sinalizar as vias urbanas.
________________________________________

30. Sobre o orçamento municipal, de acordo 
com a Lei Orgânica do Município de Pinhão, é 
INCORRETO afirmar que:
a) Leis de iniciativa da Câmara de Vereadores 
estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes 
orçamentárias e os orçamentos anuais.
b) Os planos e programas municipais de 
execução plurianual ou anual serão elaborados 
em consonância com o plano plurianual e com 
as diretrizes orçamentárias, respectivamente, e 
apreciados pela Câmara Municipal.
c) Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, 
as diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e 
aos créditos adicionais suplementares e especiais 
serão apreciados pela Câmara Municipal, na forma 
do Regimento Interno.
d) Execução do orçamento do Município se refletirá 
na obtenção das suas receitas próprias, transferidas 
e outras, bem como na utilização das dotações 
consignadas às despesas para a execução dos 
programas nele determinados, observando sempre 
o princípio de equilíbrio.
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GABARITO
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