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abril

3

3 de abril
das 15 às 18 h
3 h de duração*
30 questões

Auxiliar de Gestão da
Farmácia Popular do Brasil

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

5 questões

Texto
Havia, na foz do Rio Tijucas e seus arredores, uma lama
escura, que na língua dos indígenas quer dizer Tiyuco.
Desse nome surgiu Tijuco – que acabou sendo Tijucas.

1. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) A vírgula, depois de “Havia”, marca a presença
de um aposto.
b. ( X ) Em “que na língua dos indígenas” o que equivale a a qual.
c. ( ) A expressão “uma lama escura” corresponde a
um vocativo.
d. ( ) Substituindo “uma lama escura” por dejetos
escuros, a forma verbal “Havia” vai para o
plural (Haviam, na foz do Rio Tijucas e seus
arredores,dejetos escuros.).
e. ( ) A expressão “na foz do Rio Tijucas e seus arredores” corresponde a um adjunto adverbial de
tempo.

(10 questões)
3. Assinale a alternativa correta, quanto à acentuação
gráfica.
a. ( ) Como disponível se acentuam útil e fácil.
b. ( ) Como língua se acentuam próximo e lástima.
c. ( X ) Como indígena se acentuam técnico e
trânsito.
d. ( ) As palavras surgiu e acabou são paroxítonas.
e. ( ) As palavras Tijucas e arredores são
proparoxítonas.

4. Assinale a alternativa que apresenta uma frase
gramaticalmente correta.
a. (
b.
c.

d.
e.

2. Leia este fragmento:
    custas dos esforços do navegador Sebastião
Caboto se deve     fundação de Tijucas.
Inicialmente o lugar recebeu o nome de São Sebastião,
santo que        patrono do município.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Às – à – tornou-se
As – a – se tornou
As – há – se tornou
Às – há – tornou-se
Às – a – se tornou

) Você espera que eu te leve a conhecer minha
cidade esta semana?
( ) Em 1776 chegaram a Tijucas o primeiro grupo
de imigrantes açorianos.
( ) Em 1944, durante a II Guerra Mundial,
embarcou para a Itália valorosos pracinhas
tijuquenses.
( X ) V. Sa deseja que lhe falemos sobre a história
de Tijucas?
( ) Em 1969, fazem 40 anos, foi inaugurada a
atual Igreja Matriz de Tijucas.

5. Assinale a alternativa que apresenta uma frase
gramaticalmente correta.
a. ( X ) Em dia de sol nunca me esqueço de usar
meus óculos.
b. ( ) As praias que mais gosto ficam em Santa
Catarina.
c. ( ) Porque houve mal, meu irmão foge de qualquer lugar barulhento.
d. ( ) Ninguém interviu, quando o menino abraçou
o Dinossauro.
e. ( ) A gente sabemos que aquele garoto é de
menor.
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Atualidades

5 questões

6. O Oriente Médio tem sido o centro das atenções
internacionais nas últimas décadas em virtude de inúmeros conflitos que têm irrompido naquela região.
Em 2010, entre os muitos acontecimentos ali ocorridos, obteve destaque:
a. ( ) O ataque pelas Forças de Defesa de Israel à
capital do Líbano, resultando na morte do primeiro ministro libanês que apoiava o grupo
Hesbolah.
b. ( ) A morte de cerca de 1200 palestinos que
protestavam contra a ocupação israelense da
Cisjordânia.
c. ( ) A declaração de independência do Estado
Palestino que instalou sua capital em
Jerusalém Oriental, desalojando os colonos
judeus que haviam se estabelecido nas cercanias do Portão de Damasco.
d. ( ) O ataque, pelas forças iranianas, a comboios
israelenses que pretendiam destruir os túneis
utilizados pelo Hamas para furar o bloqueio
israelense ao território de Gaza.
e. ( X ) O ataque, pelas Forças de Defesa de Israel, à
chamada Flotilha da Liberdade que levaria
ajuda humanitária aos habitantes da faixa de
Gaza.

7. Em 1986 a então União Soviética viveu o que é
considerado como o pior acidente nuclear da história,
a explosão de um reator de uma usina nuclear situada
na Ucrânia. A nuvem formada atingiu grande parte do
continente europeu, contaminando o meio ambiente
de muitos países.
Assinale a alternativa que indica o desastre a que o
texto faz referência.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

A explosão de Chernobyl.
As bombas de Hiroshima e Nagasaki.
O derrame de Exxon Valdez.
O desastre de Minamata.
O derrame do Prestige.
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8. A Internet, nos seus primeiros tempos, foi vista
como um fator de isolamento das pessoas que, nos
seus computadores, perderiam interesses e oportunidades de interação com o mundo em sua volta. Hoje
em dia esta percepção parece ter mudado.
Assinale a alternativa que comprova esta afirmação.
) Buscadores, como o Google, permitem o contato imediato, através de comunicação “online”
entre pessoas de qualquer parte do mundo.
( ) Programas, como o Access, possibilitam o
encontro de diferentes indivíduose contatos
sociais até então imagináveis.
( ) Não obstante a sensação de proximidade, as
dificuldades técnicas que ainda existem tornam impossível a comunicação imediata dos
indivíduos pela Internet.
( X ) As redes sociais, como o Facebook, conectam
pessoas em diferentes lugares, proporcionam
a comunicação entre elas e estabelecem
novos laços sociais.
( ) A Internet, embora não permita o estabelecimento de laços sociais, provocou, pelo acesso
às informações e ao conhecimento, uma radical transformação da sociedade.

a. (

b.

c.

d.

e.

9. Exportadores catarinenses têm se manifestado,
com frequência, em relação à excessiva, segundo eles,
valorização do Real brasileiro. O motivo desta preocupação é:
a. (

b.

c.

d.

e.

) A diminuição dos preços nas mercadorias que
exportam, em face da baixa cotação do dólar
norte-americano em relação ao real.
( ) O aumento dos preços nas mercadorias que
importam, em face da baixa cotação do dólar
norte-americano em relação ao real.
( X ) O aumento dos preços nas mercadorias que
exportam, em face da baixa cotação do dólar
norte-americano em relação ao real.
( ) A queda no valor das Commodities em virtude da valorização excessiva das moedas
chinesa e norte-americana.
( ) A falta de infraestrutura que dificulta a exportação e que vem batendo sucessivos recordes,
em virtude da desvalorização da moeda brasileira e de outros países emergentes.
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10. Os países emergentes conseguiram recuperar
suas economias com maior rapidez que os Estados
Unidos e os países da Europa.
Assinale a alternativa em que os dois países indicados
são considerados países emergentes.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Itália e Índia
Brasil e Índia
China e Inglaterra
Argentina e Reino Unido
Bolívia e Estados Unidos.
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Conhecimentos Específicos
11. O Programa Farmácia Popular do Brasil visa garantir o acesso da população a medicamentos:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

de alto custo.
de laboratórios importados.
básicos e essenciais a baixo custo.
para doenças raras a baixo custo.
para doenças raras gratuitos.

(20 questões)

14. Relacione as colunas:
Coluna 1
1.
2.
3.
4.
5.

Droga
Medicamento
Farmácia
Dispensação
Registro de produto

Coluna 2
(

12. O Programa Farmácia Popular do Brasil foi instituído pelo(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Lei 8080/90.
Lei 8142/90.
Constituição de 1988.
Resolução no 338, de 6 de maio de 2004.
Decreto no 5.090, de 20 de maio de 2004.

(
(

(
13. Sobre o Programa Farmácia Popular do Brasil, assinale a alternativa incorreta.
a. ( X ) O programa destina-se única e exclusivamente aos pacientes que fazem uso do SUS.
b. ( ) O programa destina-se também as pessoas
que utilizam os serviços privados de saúde.
c. ( ) O programa é considerado uma Política
Pública com um importante objetivo que é a
ampliação do acesso da população a medicamentos essenciais.
d. ( ) É obrigatória a apresentação de receituário
médico para a aquisição de medicamentos
pelo Programa Farmácia Popular.
e. ( ) A prioridade para a aquisição dos medicamentos para o Programa é dada a laboratórios
farmacêuticos públicos, pertencentes à União,
Estados e Municípios.
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(

) ato privativo do órgão competente do
Ministério da Saúde destinado a comprovar o
direito de fabricação de produto submetido
ao regime de Lei no 6360/76.
) substância ou matéria prima que tenha finalidade medicamentosa ou sanitária.
) produto farmacêutico, tecnicamente obtido
ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico.
) ato de fornecimento ao consumidor de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e
correlatos.
) estabelecimento de manipulação de fórmulas
magistrais e oficinais, de comércio de drogas,
medicamentos, insumos farmacêuticos e
correlatos.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

2–5–1–3–4
3–5–2–1–4
4–1–2–5–3
5–1–2–4–3
5–2–1–4–3
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15. São princípios do Sistema Único de Saúde:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Centralização, integralidade, equidade.
Universalidade, integralidade, equidade.
Universalidade, centralização, equidade.
Privatização, centralização, universalidade.
Privatização, centralização, equidade.

16. De acordo com a Portaria no 184 de 3 de fevereiro
de 2011, alguns medicamentos do Programa Farmácia
Popular do Brasil deverão ser gratuitos. São eles:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Antibióticos.
Medicamentos para asma e rinite.
Medicamentos para hipertensão e diabetes.
Medicamentos para colesterol e hipertensão.
Todos os medicamentos do Programa deverão
ser gratuitos.

17. Para a dispensação de medicamentos para a
hipertensão arterial, o paciente deverá apresentar na
farmácia:
a. (
b. (

) Apenas CPF e outro documento com foto.
) Prescrição médica de qualquer profissional
habilitado dentro do prazo de validade (60
dias a partir da data de emissão da receita)
e documento no qual conste CPF e uma
fotografia.
c. ( ) Prescrição médica de qualquer profissional
habilitado dentro do prazo de validade (30
dias a partir da data de emissão da receita)
e documento no qual conste CPF e uma
fotografia.
d. ( ) Prescrição médica de um profissional habilitado que trabalhe obrigatoriamente no SUS
dentro do prazo de validade (60 dias a partir
da data de emissão da receita) e documento
no qual conste CPF e uma fotografia.
e. ( X ) Prescrição médica de qualquer profissional
habilitado dentro do prazo de validade (120
dias a partir da data de emissão da receita)
e documento no qual conste CPF e uma
fotografia.

18. Todos os colaboradores contratados para atuar no
Programa Farmácia Popular do Brasil deverão passar
por um processo de capacitação específico.
O módulo inicial de capacitação é executado por:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Ministério da Saúde e Fiocruz.
Secretaria Estadual de Saúde.
Secretaria Municipal de Saúde.
Conselho Municipal de Saúde.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

19. Sobre o armazenamento dos medicamentos,
assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Os medicamentos devem ser armazenados
em locais seguros e fora do alcance das crianças, protegidos da luz direta, do calor e da
umidade, devendo-se armazená-los preferencialmente em prateleiras, dentro da geladeira.
( ) Os medicamentos devem ser armazenados
em locais seguros e fora do alcance das crianças, protegidos da luz direta, do calor e da
umidade, como em armários fechados em
banheiros.
( ) Os medicamentos devem ser armazenados
em locais seguros e fora do alcance das crianças, protegidos da luz direta, do calor e da
umidade, devendo-se armazená-los preferencialmente nas portas dentro da geladeira.
( X ) Os medicamentos devem ser armazenados
em locais seguros e fora do alcance das crianças, protegidos da luz direta, do calor e da
umidade, devendo-se respeitar a temperatura
de conservação informada na bula ou no
rótulo do produto
( ) Os medicamentos devem ser armazenados
em locais seguros e fora do alcance das crianças, protegidos da luz direta, do calor e da
umidade, devendo-se armazená-los preferencialmente em potes de plástico lacrados, colocados em prateleiras, dentro da geladeira.
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20. A contabilização das operações efetuadas nas
unidades pertencentes ao Programa Farmácia Popular
é de responsabilidade do(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Fiocruz.
Município.
Ministério da Saúde.
Fundo Nacional de Saúde.
Departamento de Assistência Farmacêutica.

21. Assinale a alternativa que contém algumas das
informações que devem constar na embalagem de
medicamentos genéricos:

a. (

b.

c.

d.

a. (
b.
c.
d.
e.

) Data de validade, posologia, lacre de segurança, nome comercial.
( ) Posologia, efeitos adversos, lacre de segurança, denominação genérica.
( ) Posologia, data de validade, no de registro,
nome comercial.
( ) Lacre de segurança, posologia, denominação
genérica, efeitos adversos.
( X ) Data de validade, no de registro no Ministério
da Saúde, lacre de segurança, denominação
genérica.

23. Sobre a classificação dos medicamentos segundo
o tipo de prescrição, assinale a alternativa correta.

22. Sobre as bulas dos medicamentos, assinale a
alternativa incorreta.

24. O método de curva ABC é uma ferramenta gerencial simples e eficaz para controle de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Estoque.
Fluxo de caixa.
Recursos humanos.
Arquivamento de receituário médico.
Prazo de validade de medicamentos.

a. (
b.

c.

d.

e.

) Todos os medicamentos devem ser dispensados com suas respectivas bulas.
( ) A bula é um direito reconhecido pelas
Constituição Federal de 1988 e ratificado pelo
Código de Defesa do Consumidor.
( X ) As bulas são destinadas apenas aos profissionais da saúde, como médicos, odontólogos e
farmacêuticos.
( ) A bula descreve, de forma detalhada, as informações necessárias para a utilização de forma
mais segura do produto pelo paciente.
( ) A bula apresenta informações para que os
profissionais da saúde orientem o usuário
sobre a forma mais adequada do uso, dos
cuidados e possíveis problemas relacionados
aos medicamentos.

e.

) Todos os medicamentos que necessitam de
retenção de receita são única e exclusivamente os de tarja preta.
( ) Os medicamentos de venda sob prescrição
podem ter em sua embalagem tarja vermelha
ou azul.
( ) Medicamentos com retenção de receita apresentam na embalagem apenas os seguintes
dizeres: VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.
( X ) Medicamentos isentos de prescrição não possuem tarja na embalagem. São medicamentos
que não necessitam de prescrição médica ou
odontológica, mas devem ser utilizados com a
orientação de um profissional farmacêutico.
( ) Medicamentos que contêm na embalagem
tarja preta não necessitam de apresentação
de receita médica para sua dispensação.
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25. No ambiente Windows, para copiar um arquivo ou
pasta de uma unidade de disco rígido para uma pasta
destino no mesmo volume, devemos clicar e arrastar
pressionando a tecla:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

TAB
CTRL
ENTER
SHIFT
ESC
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26. O formato padrão dos arquivos gerados pelo
Word 2007 é:

30. A contratação de recursos humanos do Programa
Farmácia Popular do Brasil é de responsabilidade do:

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

txt
xls
doc
pdf
HTML

( )
( )
( )
( )
(X)

União.
Estado.
Fiocruz.
ANVISA.
Município.

27. No Windows, o armazenamento e a organização
das informações são feitos através de uma hierarquia;
a alternativa que representa essa hierarquia do mais
externo para o mais interno é:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Unidades/pastas/arquivos
Pastas/arquivos/unidades
Unidades/arquivos/pastas
Arquivos/pastas/unidades
Arquivos/unidades/pastas

28. Para conectar um computador na Internet através
da linha telefônica, deve-se usar:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Fax.
Modem.
Scanner.
Impressora.
Kit multimídia.

29. Para usar uma impressora em uma rede de computadores, deve-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Fazer download.
Fazer um backup.
Inseri-la como atalho.
Configurá-la no computador.
Fazer um upgrade no sistema.
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