Farmacêutico
PORTUGUÊS
01) A oração em que os termos grifados correspondem a
uma oração subordinada substantiva objetiva indireta
equivale a:
a) Sou favorável a que o expulsem daqui.
b) Desejo que ela viva muito.
c) Minha esperança é que sejas alegre.
d) Gostaria de que todos me apoiassem.
e) É provável que ele venha mais tarde.
02) De acordo com as regras de acentuação, as palavras
tórax e bônus são:
a) Ambas oxítonas.
b) Ambas proparoxítonas.
c) Ambas paroxítonas.
d) Ambas monossílabos tônicos.
e) Ambas monossílabos átonos.
03) Cheguei, para a alegria das crianças tristes. O termo
grifado pertence à classe gramatical dos:
a) Adjetivos.
b) Substantivos.
c) Verbos.
d) Advérbios.
e) Pronomes.
04) Observe:
I. Ela comeu do pão.
II. Nós amamos a Deus.
III. A ele, nada lhe interessa.
IV. O pai deixou-as em casa.
Temos objeto direto preposicionado em:
a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) I e II.
05) Assinale a alternativa em que o termo grifado foi
utilizado de forma incorreta:
a) Por que regressamos?
b) Estranhei a forma porque o estudante reagiu.
c) Não há por que chorar.
d) Ele não estava sorrindo, você sabe por quê?
e) Compre agora, porque está na promoção.
MATEMÁTICA
06) Considerando os símbolos representativos dos
conectivos, a alternativa que representa a proposição
falsa é a seguinte:
a) 5 + 6 = 12 ˅ 7 x 3 = 21
b) 5 + 6 = 11 ˄ 7 x 3 = 21
c) 7 – 5 = 2 ˅ 6 x 7 = 41
d) 7 – 5 = 2 ˄ 6 x 7 = 42
e) 5 – 7 = 2 ˅ 7 x 7 = 42
07) “Segunda-feira ou terça-feira eu irei ao
supermercado. ” A negação dessa afirmação é:
a) Segunda-feira eu irei ao supermercado.
b) Terça-feira eu irei ao supermercado.
c) Não irei na segunda-feira ao supermercado e também
não irei na terça-feira.
d) Não irei ao supermercado na segunda-feira.
e) Não irei ao supermercado na terça-feira.
08) Dados os conjuntos A = {5, 6, 7, 9, 10, 11}, B ={1, 2,
5, 6} e C={0,2,4,6,8}, então podemos afirmar que:
a) A – B = A

b) B – A = {1}
c) A ∩ B = {7, 9, 10, 11}
d) A ∩ C = {1, 2}
e) A ∩ C = 
09) Em uma empresa multinacional, todos os
engenheiros de produção foram admitidos recentemente.
Sabe-se também que alguns engenheiros admitidos
recentemente são paulistas. Sendo verdadeira essas
informações, é correto concluir que:
a) alguns engenheiros de produção podem ser paulistas.
b) com certeza, há engenheiros de produção que são
paulistas.
c) alguns engenheiros de produção foram admitidos há
muitos anos.
d) todos os engenheiros admitidos recentemente são
necessariamente de produção.
e) todos os engenheiros de produção são
necessariamente paulistas.
10) Uma pesquisa realizada com 100 alunos de uma
escola, para saber se gostavam mais de Educação
Física ou Artes, revelou que destas, 70 gostam de
Educação Física, 20 gostam de Educação Física e Artes.
Quantas foram as pessoas que disseram apenas gostar
das aulas de Artes?
a) 20
b) 25
c) 30
d) 35
e) 40
CONHECIMENTOS GERAIS
11) De acordo com a matéria divulgada no G1 no dia
31/05/2019, uma câmera de segurança registrou
_____________ andando em bairro de Monte Aprazível.
(Disponível em https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-riopreto-aracatuba/noticia/2019/05/31.ghtml. Acesso em 04
de outubro 2019).
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna acima.
a) um lobo.
b) um cavalo.
c) uma onça-parda.
d) uma vaca.
e) N.D.A.
12) Mauro Vaner Pascoalão foi Prefeito da cidade de
Monte Aprazível no período de:
a) 1997-2000.
b) 2013-2016.
c) 1983-1988.
d) 2009-2012.
e) N.D.A.
13) O atual presidente da Câmara Municipal de Monte
Aprazível é o vereador:
a) Marco Aurélio Maset.
b) João Carlos Eduardo.
c) Jacó Braite.
d) Ailto Vauler Antunes Faria.
e) N.D.A.
14) Conforme a História do Município de Monte
Aprazível, as atividades sócio-econômicas estiveram
sempre apoiadas na pecuária e nas culturas de
_______________, mas o maior surto de progresso
notou-se a partir de 1950, com a de importantes

indústrias, atraídas pela qualidade do solo, pelos meios
de escoamento dos produtos (ferrovia e rodovia) e
aproveitamento das águas do rio São José dos
Dourados.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna acima.
a) algodão e café.
b) café e cevada.
c) algodão e arroz.
d) café e arroz.
e) N.D.A.
15) De acordo com a matéria divulgada no G1 no dia
18/01/2019, um idoso de 67 anos morreu depois de ser
picado por abelhas em uma propriedade rural em Monte
Aprazível (SP).
(Disponível em https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-riopreto-aracatuba/noticia/2019/01/18/idoso-morre-ao-serpicado-por-abelhas-em-monte-aprazivel.ghtml. Acesso
em 04 de outubro 2019).
Assinale abaixo única alternativa correta.
a) O nome do idoso é Antônio Jorge Beche.
b) O nome do idoso é José Beche.
c) O nome do idoso é Marco Beche.
d) O nome do idoso é Francisco Jorge Beche.
e) N.D.A.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) De acordo com o Decreto 7.508/11, a comissão
intergestores tripartite deverá pactuar:
I. as diretrizes gerais para a composição da RENASES
II. os critérios para o planejamento integrado das ações e
serviços de saúde da Região de Saúde
III. as diretrizes nacionais, o financiamento e as questões
operacionais das Regiões de Saúde situadas em
fronteiras com outros países.
IV. Firmar Contrato Organizativo de Ação Pública de
Saúde apenas com os municípios.
Está correto o que se afirma somente nos itens:
a) II, III e IV.
b) I, II e III.
c) III e IV.
d) I e III.
e) I, II e IV.
17) Considerando o Decreto nº 7.508.11, compete aos
municípios, exceto:
a) Adotar relações específicas e complementares de
ações e serviços de saúde, em consonância com a
RENASES, respeitadas as responsabilidades dos entes
pelo seu financiamento, de acordo com o pactuado nas
Comissões Intergestores.
b) Firmar Contrato Organizativo de Ação Pública de
Saúde para a organização da rede interfederativa de
atenção à saúde.
c) Instituir as Regiões de Saúde em articulação com o
Estado.
d) Firmar Contrato Organizativo de Ação Pública de
Saúde com outros municípios e com o estado
e) Adotar relações específicas e complementares de
medicamentos, em consonância com a RENAME,
respeitadas as responsabilidades dos entes pelo
financiamento de medicamentos, de acordo com o
pactuado nas Comissões Intergestores.
18) Sobre os Conselhos de Saúde, assinale a alternativa
incorreta:
a) Uma instância privilegiada na proposição, discussão,
acompanhamento, deliberação, avaliação e fiscalização

da implementação da Política de Saúde, inclusive nos
seus aspectos econômicos e financeiros.
b) Espaços instituídos de participação da comunidade
nas políticas públicas e na administração da saúde
c) Com uma composição paritária de usuários em
relação
ao
conjunto dos
demais segmentos
representados.
d) Recomenda-se que, a cada eleição, os segmentos de
representações de usuários, trabalhadores e prestadores
de serviços, ao seu critério, promovam a renovação de,
no mínimo, 50% de suas entidades representativas.
e) É uma instância colegiada, deliberativa e permanente
do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de
Governo.
19) Ainda sobre os Conselhos e Saúde, é incorreto
afirmar que:
a) A ocupação de funções na área da saúde que
interfiram na autonomia representativa do Conselheiro
(a) deve ser avaliada como possível impedimento da
representação de Usuário (a) e Trabalhador(a), e, a juízo
da entidade, indicativo de substituição do Conselheiro(a).
b) Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou
em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual
de Saúde assumir, junto ao executivo municipal.
c) O Conselho de Saúde emitirá declaração de
participação de seus membros durante o período das
reuniões, representações, capacitações e outras
atividades específicas.
d) As funções, como membro do Conselho de Saúde,
não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício
de relevância pública.
e) A participação dos membros eleitos do Poder
Legislativo, representação do Poder Judiciário e do
Ministério Público, como conselheiros, é permitida nos
Conselhos de Saúde.
20) Conforme disposto na Portaria nº 2.488/11, sobre o
NASF, assinale a alternativa incorreta:
a) Os NASF devem buscar contribuir para a integralidade
do cuidado aos usuários do SUS principalmente por
intermédio da ampliação da clínica, auxiliando no
aumento da capacidade de análise e de intervenção
sobre problemas e necessidades de saúde, tanto em
termos clínicos quanto sanitários.
b) Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF são
constituídos por equipes compostas por profissionais de
diferentes áreas de conhecimento.
c) Os NASF fazem parte da atenção básica e se
constituem como serviços com unidades físicas
independentes ou especiais, e não são de livre acesso
para atendimento individual ou coletivo.
d) Devem, a partir das demandas identificadas no
trabalho conjunto com as equipes e/ou Academia da
saúde, atuar de forma integrada à Rede de Atenção à
Saúde e seus serviços.
e) Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF
foram criados com o objetivo de ampliar a abrangência e
o escopo das ações da atenção básica, bem como sua
resolubilidade.
21) De acordo com a Lei 8.080/90, são atuações do
SUS, exceto:
a) Realização de Saneamento básico.
b) Vigilância nutricional.
c) Vigilância epidemiológica.
d) Acompanhar a Saúde do trabalhador.
e) Participação na preparação de recursos humanos.
22) Sobre a Lei nº 8080/90, é correto afirmar que:
a) Estabelece normas para a definição, alteração e
suspensão dos valores do limite financeiro global do
Município, Estado e Distrito Federal.

b) Foi sancionada no Governo de Fernando Henrique,
com vetos em itens importantes referentes às formas de
financiamento da Política de Saúde.
c) Regula em todo o território nacional as ações e
serviços de saúde executados isolada ou conjuntamente,
em caráter permanente ou eventual, por pessoas
naturais ou jurídicas de direito público ou privado.
d) Dispõe sobre as transferências intergovernamentais
de recursos financeiros na área da saúde e assistência
social, e dá outras providências.
e) Regula a política de gestão do trabalho na saúde,
instituindo o Assistente Social como profissional da
saúde.
23) De acordo com a Lei 8.080/90, são objetivos do SUS:
I. A identificação e divulgação dos fatores condicionantes
e determinantes da saúde
II. Um dos principais objetivos do SUS é a execução de
ações voltadas a saúde do trabalhador.
III. A formulação de política de saúde destinada a
promover, nos campos econômicos e sociais.
IV. Elaboração e execução de políticas públicas de
saúde e assistência social.
V. A assistência às pessoas por intermédio de ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a
realização integrada das ações assistenciais e das
atividades preventivas.
Está correto apenas o que se afirma nos itens:
a) I, II, III, IV e V.
b) II, IV e V.
c) I, III e V.
d) I, III e IV.
e) I, II, III e IV.
24) Considerando a Lei 8.080/90, o Sistema Único de
Saúde (SUS) é constituído:
a) Pelo conjunto de ações, serviços de saúde e
assistência social, prestados por órgãos e instituições
públicas federais, estaduais e municipais, da
Administração direta e indireta e das fundações mantidas
pelo Poder Público.
b) Pelo conjunto de ações e serviços de saúde,
prestados por órgãos e instituições públicas federais,
estaduais e municipais, da Administração direta e indireta
e das fundações mantidas pelo Poder Público.
c) Pelo conjunto de ações e serviços de saúde,
prestados por órgãos e instituições públicas federais,
estaduais e municipais e privadas da Administração
direta e indireta e das instituições mantidas pelo Poder
Público.
d) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados
por órgãos e instituições públicas federais da
Administração direta e das fundações mantidas pelo
Poder Público e privado.
e) NDA.
25) Estão incluídas no campo de atuação do SUS,
exceto:
a) A execução ações de vigilância sanitária.
b) A execução ações de saúde do trabalhador.
c) A execução ações de vigilância epidemiológica.
d) A execução de ações na proteção do meio ambiente.
e) A execução de ações de assistência terapêutica
integral, inclusive farmacêutica.
26) Estão relacionados à Vigilância Epidemiológica:
I. 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.
II. Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento,
a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos
fatores determinantes e condicionantes de saúde

individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e
adotar as medidas de prevenção e controle das doenças
ou agravos.
III. Coleta e processamento de dados; análise e
interpretação dos dados processados; divulgação das
informações; investigação epidemiológica de casos e
surtos; análise dos resultados obtidos; e recomendações
e promoção das medidas de controle indicadas.
IV. Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e
circulação de bens e da prestação de serviços de
interesse da saúde.
Está correto apenas o que se afirma nos itens:
a) I, II, III e IV.
b) II e III.
c) I e III.
d) II e IV.
e) I e IV.
27) De acordo com a Lei 8.080/90, são ações voltadas à
saúde do trabalhador:
I. Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de
trabalho ou portador de doença profissional e do
trabalho.
II. Participação, no âmbito de competência do Sistema
Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas,
avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à
saúde existentes no processo de trabalho.
III. A vigilância nutricional e orientação alimentar.
IV. Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à
saúde.
Está correto apenas o que se afirma nos itens:
a) I e IV.
b) II e IV.
c) I e III.
d) I, II, III e IV.
e) III e IV.
28) O princípio do SUS que está relacionado à prestação
da assistência a saúde, sem preconceitos ou privilégios
de qualquer espécie, é o do(a):
a) Universalidade.
b) Integralidade.
c) Igualdade.
d) Direito a informação.
e) Preservação da autonomia.
29) “Conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos
para cada caso em todos os níveis de complexidade do
sistema”.
O enunciado acima se refere à:
a) equidade.
b) participação da comunidade.
c) integralidade da assistência.
d) universalidade.
e) descentralização.
30) “Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de
1990 para dispor sobre a organização do Sistema Único
de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência
à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras
providências”.
O enunciado acima se refere ao(a):
a) Resolução 453/12.
b) Lei 8.142/90.
c) Decreto 7.508/11.
d) Portaria 3.588/1.
e) N.D.A.

31) Medicamento que interage com o enalapril, causando
redução da eficiência terapêutica, provavelmente por
aumentar a eliminação renal.
O enunciado acima se refere ao(a):
a) Hidroclorotiazida.
b) Furosemida.
c) Atenolol.
d) Rifampicina.
e) Captopril.
32) Medicamento de primeira escolha, usado na forma
oral sublingual, nas crises hipertensivas nos
atendimentos do SUS, recomendado pelo RENAME uso
restrito na urgência hipertensiva.
O enunciado acima se refere ao(a):
a) Furosemida.
b) Hidroclorotiazida.
c) Atenolol.
d) Captopril.
e) Enalapril.
33) São medicamentos antipsicóticos, exceto:
a) Sertralina.
b) Clozapina.
c) Risperidona.
d) Olanzapina.
e) Quetiapina.
34) São medicamentos antialérgicos, exceto:
a) Clonazepam.
b) Polaramine.
c) Desloratadina.
d) Diprospan.
e) Loratadina.
35) São medicamento que não corresponde a sua classe
terapêutica:
a) Rosiglitozona – Tiazolidinedionas.
b) Pioglitazona – Sulfonilureais.
c) Miglitol - inibidor de alfa-glicosidase.
d) Acarbose – inibidor de alfa-glicosidase.
e) Metformina – biguanidas.
36) São medicamentos inibidores não seletivos da
receptação de monoaminas, exceto:
a) Amitriptilina.
b) Nortriptilina.
c) Duloxetina.
d) Clomipramina.
e) Imipramina.
37) São medicamentos inibidores
receptação da serotonina, exceto:
a) Citalopram.
b) Amitriptilina.
c) Paroxetina.
d) Sertralina.
e) Fluoxetina.

seletivos

da

38) É inibidor seletivo da receptação de dopamina:
a) Fluoxetina.
b) Sertralina.
c) Fluvoxamina.
d) Bupropiona.
e) Venlafaxina.
39) São inibidores da receptação de serotonina e
norepinefrina:
a) Imipramina e venlafaxina.
b) Duloxetina e Amitriptilina.
c) Venlafoxina e Bupropina.
d) Venlafaxina e Duloxetina.
e) N.D.A.

40) São inibidores da receptação de serotonina e
antagonistas alfa 2:
a) Moclobemida e mirtazapina.
b) Nefazodona e moclobemida.
c) Nefazodona e tranilcipromina.
d) Nefazodona e trazodona.
e) N.D.A.

