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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 

 
1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 40. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os 

fiscais não poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta 
- Preencher totalmente o espaço           correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão 
  

 
 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS. 

 
 

Duração total da prova: 3 horas 
                                                                                                                                                                                          � 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Anote o seu gabarito.                                       
  
 
 
 
 
 

 

N.º DO CARTÃO NOME (LETRA DE FORMA)  

ASSINATURA 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
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PPOOLLÍÍTTIICCAASS  PPÚÚBBLLIICCAASS  EE  DDEE  
SSAAÚÚDDEE  

 
 
 
1. A constituição de 1988 criou o SUS, formado por uma 

rede de serviços regionalizada, hierarquizada e 
descentralizada, com gestão única em cada esfera 
do governo e sob controle dos usuários.  
Sobre o SUS, assinale a alternativa CORRETA: 

 
 

A) Pelos princípios do SUS, pessoas com menor 
renda, por serem mais vulneráveis, têm 
prioridade de atendimento nos serviços de 
assistência médica. 

B) Os princípios do SUS estão voltados para a 
recuperação da saúde da população em que as 
ações curativas são priorizadas. 

C) Pelo princípio da hierarquização, as ações de 
saneamento básico são atribuições exclusivas 
dos governos estaduais. 

D) A gerência do SUS, o destino de verbas e o 
controle de programas são encargos exclusivos 
do Ministério da Saúde. 

E) Pelo princípio da resolutividade os serviços 
devem resolver os problemas de saúde até o 
nível da sua competência. 

 
 
2. Conforme a Política Nacional de Promoção da 

Saúde, escolha a opção que melhor completa a frase 
a seguir:  
 
 
“A ______ da saúde é uma __________ de 
articulação transversal na qual se confere visibilidade 
aos fatores que colocam a _______ da população em 
risco e às diferenças entre necessidades, territórios e 
culturas presentes no nosso país, visando à 
_________ de mecanismos que reduzam as 
situações de vulnerabilidade, defendam radicalmente 
a equidade e incorporem a participação e o controle 
sociais na gestão das políticas públicas.” 
 
 
A) Promoção, estratégia, saúde e criação. 
B) Estratégia, promoção, criação e saúde. 
C) Situação, criação, saúde e estratégia. 
D) Equidade, promoção, saúde e criação. 
E) Situação, criação, estratégia e saúde. 

 
 
 
 

3. Quanto aos princípios gerais da atenção básica, qual 
das afirmações abaixo está CORRETA? 

 
A) O trabalho em equipe é dirigido a populações de 

territórios bem delimitados, pelas quais o Estado 
não assume a responsabilidade sanitária. 

B) São desenvolvidos por meio de exercício de 
práticas gerenciais e sanitárias democráticas e 
participativas. 

C) Utilizam tecnologias de baixa complexidade e 
alta densidade. 

D) Caracterizam-se por um conjunto de ações de 
saúde, direcionadas somente à coletividade. 

E) Desestimulam a participação popular e o controle 
social. 

 
 

4. Quanto às características do processo de trabalho 
das equipes de atenção básica, é INCORRETO 
afirmar que: 

 
A) Deverão prever a participação das equipes no 

planejamento e na avaliação das ações. 
B) Deverão realizar o primeiro atendimento às 

urgências médicas prioritariamente nos Centros 
Municipais de Urgências Médicas. 

C) Deverão implementar as diretrizes da Política 
Nacional de Humanização, incluindo o 
acolhimento. 

D) Deverão ter um território de atuação definido. 
E) Deverão promover o controle social. 

 
 
5. A Lei Nº 8142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe 

sobre a participação da comunidade sobre a gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde, bem como garante 
outras providências.  
Considerando esse contexto, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 
A) A representação dos usuários nos conselhos de 

saúde e conferências será majoritária em relação 
ao conjunto dos demais segmentos. 

B) São instâncias colegiadas, em cada esfera do 
governo, a conferência de saúde e o conselho de 
saúde. 

C) Os recursos referidos no inciso IV, do artigo 2 da 
Lei supracitada, serão repassados de forma 
irregular e não automática para os Municípios, 
Estados e Distrito Federal. 

D) A conferência Municipal de Saúde deverá reunir-
se pelo menos uma vez a cada 2 anos. 

E) As conferências de saúde devem ter a 
participação de usuários, trabalhadores, gestores 
e prestadores de serviços. 
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6. A proposta da estratégia de saúde da família nasceu 
em 1994, quando foi sugerida a descentralização e a 
municipalização dos serviços de saúde, como grande 
desafio para a implantação efetiva do SUS.  
O programa do Ministério da Saúde valoriza os 
princípios abaixo relacionados, EXCETO: 

 
A) Vínculo com a população assistida. 
B) Garantia de integralidade na atenção. 
C) Ênfase na promoção da saúde. 
D) Trabalho em equipe com enfoque médico. 
E) Controle social e territorialização. 

 
 
7. Sobre a estratégia da saúde da família, qual das 

afirmações abaixo está INCORRETA? 
 

A) A estratégia da saúde da família deve ser um 
espaço de construção da cidadania. 

B) Busca a integração com instituições e 
organizações sociais, em especial em sua área 
de abrangência, para desenvolvimento de 
parcerias. 

C) Deve desenvolver atividades de acordo com o 
planejamento e a programação realizados com 
base no diagnóstico situacional com foco no 
indivíduo.  

D) Deve atuar no território, realizando 
cadastramento domiciliar, diagnóstico 
situacional, ações dirigidas aos problemas de 
saúde de maneira pactuada com a comunidade 
onde atua. 

E) Permite identificar na comunidade, parceiros e 
recursos que possam potencializar ações 
intersetoriais com a equipe, sob coordenação da 
SMS. 

 
 
8. Quanto ao financiamento da atenção básica, é 

CORRETO afirmar: 
 

A) O financiamento integral da atenção básica se 
dará em composição entre Municípios e a 
União.  

B) O piso da atenção básica (PAB) constitui-se no 
componente Estadual para o financiamento da 
atenção básica, sendo composto de parte 
variável. 

C) O piso da atenção básica (PAB) é composto de 
uma parte fixa e outra variável.      

D) Os recursos do PAB fixo são repassados aos 
estados e posteriormente debitados em conta 
específica dos Municípios. 

E) Os recursos do PAB variável são repassados 
de forma rotativa. 

 
 
 
 
 

9. Sobre a implantação do programa de agentes 
comunitários de saúde (ACS), qual das questões 
abaixo está CORRETA? 
 
A) Deverá morar na área de abrangência da unidade 

de saúde e ter vínculo com a comunidade. 
B) Deverá ter uma unidade de referência para os 

agentes comunitários de saúde e um profissional 
de nível médio como supervisor.  

C) Deverá ter a definição das microáreas sob 
responsabilidade de cada ACS, cuja população 
não deve ser inferior a 1000 (mil) pessoas. 

D) Deverá cumprir carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais dedicadas à equipe de saúde e 20 
(vinte) horas de trabalhos comunitários.  

E) Deverá ter um enfermeiro para até 3 (três) ACS, 
o que constitui uma equipe ACS. 

 
 
10. Nas alternativas abaixo estão contidos campos de 

atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) descritos 
na Lei Federal Nº 8080/90.  
Assinale a alternativa que NÃO é de competência 
legal do SUS: 
 
A) Execução de ações de vigilância sanitária, 

vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e 
de assistência terapêutica integral, incluindo a 
farmacêutica. 

B) Planejamento, elaboração e execução dos planos 
curriculares de formação dos profissionais de 
saúde para a atuação no mercado de trabalho. 

C) Vigilância nutricional e orientação alimentar. 
Colaboração na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o ambiente de trabalho. 
Formulação de política de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos e outros insumos 
de interesse para a saúde e a participação na 
sua produção. 

D) Controle e fiscalização de serviços, produtos e 
substâncias de interesses para a saúde. 
Fiscalização e inspeção de alimentos, água e 
bebidas para o consumo humano. Participação 
no controle e na fiscalização da produção, 
transporte, guarda e utilização de substâncias e 
produtos psicoativos, tóxicos e radiativos. 

E) Incremento, em sua área de atuação, do 
desenvolvimento científico e tecnológico. 
Formulação e execução da política de sangue e 
seus derivados. 
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ÉÉTTIICCAA,,  BBIIOOÉÉTTIICCAA  EE  
DDEEOONNTTOOLLOOGGIIAA  
PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL  

 
 

11. O gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 
(RSS) deve seguir normas estabelecidas com o 
objetivo de minimizar a produção de resíduos e 
proporcionar aos resíduos gerados um 
encaminhamento seguro, visando à preservação da 
saúde pública e do meio ambiente. Uma das etapas 
que constitui o conjunto de procedimentos de gestão 
é a identificação do recipiente onde se encontra o 
resíduo, que deve atender aos parâmetros 
referenciados na norma NBR 7.500 da ABNT, além 
de outras exigências relacionadas à identificação do 
conteúdo e ao risco específico de cada grupo de 
resíduos. A partir dessas informações, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
A) O Grupo B é identificado através do símbolo de 

risco associado e com discriminação de 
substância química e frases de risco. 

B) O Grupo A é identificado pelo símbolo de 
substância infectante, com rótulo de fundo 
branco, desenhos e contornos vermelhos. 

C) O Grupo C é representado pelo trifólio de cor 
magenta, em rótulos de fundo amarelo e 
contornos pretos, preferencialmente contendo a 
expressão REJEITO RADIOATIVO.  

D) A identificação dos sacos de armazenamento e 
dos recipientes de transporte deve conter o 
símbolo impresso, não permitindo o uso de 
adesivos, pois estes não são resistentes aos 
processos de manuseio dos sacos e recipientes. 

E) O Grupo E é identificado pelo símbolo de 
substância infectante, acrescido da inscrição de 
RESÍDUO PERFUROCORTANTE, com fundo 
vermelho, desenho e contornos brancos. 

 
 
12. Nos dias atuais, pode-se entender Moral como: 

 
A) Um código de postura aceito por um grupo de 

pessoas. 
B) O conjunto de normas internas de cada pessoa. 
C) A reflexão sobre a conduta do indivíduo. 
D) O processo subjetivo de conduta de uma pessoa. 
E) O conjunto de leis de uma profissão. 

 
 
13. São deveres do profissional farmacêutico, segundo a 

Resolução nº 417, de 29 de setembro de 2004, que 
aprova a última atualização do Código de Ética da 
Profissão Farmacêutica, EXCETO:  

A) Exercer a profissão sem ser discriminado por 
questões de religião, raça, sexo, nacionalidade, 
cor, idade, condição social, opinião política ou de 
qualquer outra natureza. 

B) Exercer a assistência farmacêutica e fornecer 
informações ao usuário dos serviços. 

C) Guardar sigilo de fatos que tenha conhecimento 
no exercício da profissão, excetuando-se os de 
dever legal, amparados pela legislação vigente, 
os quais exijam comunicação, denúncia ou relato 
a quem de direito. 

D) Dispor seus serviços profissionais às autoridades 
constituídas, se solicitado, em caso de conflito 
social interno, catástrofe ou epidemia, 
independentemente de haver ou não 
remuneração ou vantagem pessoal. 

E) Selecionar, nos limites da lei, os auxiliares para o 
exercício de sua atividade. 

 
 
14. A palavra bioética foi cunhada pelo oncologista Van 

Ressenlaer Potter, em 1971, para definir “a ciência 
da sobrevivência e do melhoramento da vida com a 
manutenção da harmonia universal”. Consiste no 
estudo da ética da vida e das consequências que as 
ações de saúde têm sobre os seres humanos. A 
disciplina se ocupa dos conflitos originados pela 
contradição entre o progresso biomédico, acelerado 
nos últimos anos, e os limites e ou fronteiras da 
cidadania e dos direitos humanos.  
Marque a alternativa que apresenta 
CORRETAMENTE os princípios da bioética: 
 
 
A) Princípio da justiça, princípio do direito e princípio 

da autonomia. 
B) Princípio da autonomia, princípio da saúde e 

princípio da justiça. 
C) Princípio da beneficência, princípio da autonomia 

e princípio da justiça. 
D) Princípio da beneficência, princípio da saúde e 

princípio da autonomia. 
E) Princípio do direito, princípio da saúde e princípio 

do dever. 
 
 

15. Sobre ética e profissão, considere as afirmativas a 
seguir: 

 
I. A conduta de um farmacêutico que responde 

tecnicamente por determinado estabelecimento 
farmacêutico, sem realmente participar das 
atividades, recebendo apenas para “assinar 
como responsável técnico”, não pode ser 
considerada antiética, uma vez que esse 
profissional, segundo o Código de Ética 
Profissional, possui autonomia, inclusive para 
decidir por quanto tempo deve permanecer no 
estabelecimento que estiver sob sua 
responsabilidade. 
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II. A última atualização do Código de Ética da 
Profissão Farmacêutica estabelece que cabe 
tanto ao proprietário quanto ao farmacêutico 
responsável pelo estabelecimento farmacêutico, 
comunicar ao Conselho Regional de Farmácia, 
por escrito, o afastamento do farmacêutico 
responsável técnico das suas atividades 
profissionais, quando não houver outro 
farmacêutico que legalmente o substitua. 

III. O farmacêutico que porventura identificar 
determinada irregularidade na prescrição 
apresentada por um paciente pode ligar ao 
médico com a finalidade de prestar e obter 
esclarecimentos sobre a situação detectada. 

IV. Um farmacêutico, em caso de aviar uma 
prescrição que contenha medicamentos que 
apresentem uma interação medicamentosa 
maléfica ao paciente, responde solidariamente 
com o médico caso um processo seja instaurado, 
se e somente se esse farmacêutico for o 
responsável técnico pelo estabelecimento no qual 
trabalha. 

V. São quatro os princípios básicos da Bioética: 
respeito pelas pessoas; não-maleficência; 
beneficência e justiça. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) Apenas as assertivas I e II são verdadeiras. 
B) Apenas as assertivas III, IV e V são verdadeiras. 
C) Apenas a assertiva I é verdadeira. 
D) Todas as assertivas são verdadeiras. 
E) Apenas a assertiva II é verdadeira. 

 
 

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  
EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

 
 

16. O uso indiscriminado de antibióticos, cada vez mais 
frequente no Brasil, é responsável pelo surgimento 
de bactérias multirresistentes.  
Analise as afirmações e anote VERDADEIRO (V) ou 
FALSO  (F). Em seguida, escolha a opção 
CORRETA. 
 
(__) As principais bactérias produtoras de ESBL são: 

Eschericha coli, Klebsiella pneumoniae e Proteus 
mirabilis. 

(__) Os VRE (ou ERV) são enterococos resistentes à 
vancomicina – um sério problema em infecções 
hospitalares. 

(__) Cepas de Acinetobacter baumannii resistentes 
ao Imipenem são isoladas cada vez mais 
frequentemente. 

(__) Entre as bactérias produtoras de beta-
lactamases induzíveis encontram-se o 
Citrobacter spp, o Enterobacter spp. a Serratia 
spp. e o Proteus vulgaris. 

 

A) F, V, V, V 
B) V, V, V, V 
C) F, V, V, F 
D) V, V, V, F 
E) V, F, F, V 

 
 
17. Trombofilia é definida como uma condição de risco 

aumentada para o desenvolvimento de trombose, 
podendo ser congênita ou adquirida. Embora possam 
ambos os leitos vasculares (veias e artérias) esse 
termo é utilizado preferencialmente para 
tromboembolismo venoso. Este estado depende de 
fatores de risco que agiriam por si só ou facilitados 
por outros distúrbios. A antitrombina (at) e o sistema 
proteína “c” ativada (pca), cujos componentes são a 
trombomodulina, a proteína “c” (pc) e a proteína “s” 
(ps), são os principais reguladores do processo da 
coagulação e o fazem de forma direta, sendo 
denominados de inibidores naturais da coagulação 
(anticoagulantes naturais). A (at) inibe a trombina e 
alguns fatores ativados, como xa, ixa e xia, enquanto 
a (pc) inativa os fatores va e viiia, co-fatores 
essenciais para a formação de trombina. A perda 
funcional hereditária ou adquirida de qualquer um 
desses componentes favorece a ocorrência de 
fenômenos trombóticos. No polimorfismo, 
denominado de mutação de leiden (fator v de leiden), 
confere ao fator v resistência à inativação da (pc). 
 
Usando o texto anterior como base, complete a frase 
e assinale a alternativa CORRETA correspondente:  
 
Trombofilia pode ser definida como 
risco___________ (1) de desenvolver trombose, que 
pode ser congênita ou adquirida, acometendo em 
especial o leito vascular____________ (2) em 
indivíduos mais ______________ (3) e na 
_______________ (4) de um fator desencadeante.   
 
 
A) Aumentado (1); venoso (2); jovens (3); presença 

(4). 
B) Diminuído (1); arterial (2); idosos (3); presença 

(4). 
C) Aumentado (1); venoso (2); jovens (3); ausência 

(4). 
D) Aumentado (1); arterial (2); idosos (3); ausência 

(4). 
E) Diminuído (1); venoso (2); jovens (3); presença 

(4). 
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18. A Doença de Tangier é um distúrbio metabólico raro, 
em que as concentrações de lipídeos e lipoproteínas 
encontram-se alteradas. Marque a alternativa que 
registra CORRETAMENTE qual lipoproteína está 
severamente reduzida nesta patologia: 

 
A) LDL. 
B) VLDL. 
C) HDL. 
D) Quilomícron. 
E) IDL. 

 
 
19. A conservação da amostra de urina até o momento 

da análise pode ser feita de diversas maneiras.  
Assinale a alternativa que apresenta o método de 
escolha mais adequado para a conservação de 
amostras no exame de urina de rotina: 

 
A) Formalina. 
B) Refrigeração. 
C) Fluoreto de sódio. 
D) Ácido bórico. 
E) Fenol. 

 
 
20. A Lei n° 5991, de 17/12/1973, dispõe sobre o controle 

sanitário do comércio de drogas, medicamentos, 
insumos farmacêuticos e correlatos. Sobre isso, 
avalie as alternativas e assinale a CORRETA: 

 
A) Correlato quer dizer droga ou matéria-prima 

aditiva ou complementar de qualquer natureza, 
destinada a emprego em medicamentos. Por 
medicamento se entende o produto farmacêutico, 
tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade 
profilática, curativa, paliativa ou para fins de 
diagnóstico. 

B) Drogaria é o estabelecimento de manipulação de 
fórmulas magistrais e oficinais, de comércio de 
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos, compreendendo os de dispensação e 
os de atendimento privativo de unidade hospitalar 
ou de qualquer outra que requer assistência 
médica. Ervanária diz respeito ao 
estabelecimento que realiza dispensação de 
plantas medicinais. 

C) Na ausência do responsável técnico pela 
farmácia ou de seu substituto, será permitido o 
aviamento de fórmula que dependa de 
manipulação na qual figure substância sob 
regime de controle sanitário especial, desde que 
a substituição do responsável técnico não 
ultrapasse 30 dias. 

D) É permitido às farmácias homeopáticas manter 
seções de vendas de correlatos e de 
medicamentos não homeopáticos quando 
apresentados em suas embalagens originais. 

E) Quando a dosagem do medicamento indicado 
ultrapassar os limites farmacológicos ou a 
prescrição apresentar incompatibilidades, o 
responsável técnico pelo estabelecimento deve 
solicitar confirmação expressa do profissional que 
a prescreveu e aviar a prescrição. 

 
 

21. Em relação às características dos Cocos Gram 
positivos, é CORRETO afirmar: 

 
A) O Streptococcus pyogenes é o único 

estreptococo beta-hemolítico sensível à 
bacitracina. 

B) Todas as espécies de Enterococcus são 
intrinsecamente resistentes à vancomicina. 

C) O Staphylococcus epidermidis é um 
contaminante frequente e não apresenta 
importância em cultura de cateter. 

D) O Streptococcus pneumoniae é sensível à 
optoquina, mas resistente à prova da bile-
solubilidade. 

E) A prova mais específica para identificação de 
Staphylococcus aureus é a TNAse e não a 
coagulase. 

 
 
22. No final do ano de 2008 e início de 2009, o município 

de Curitiba vivenciou um surto de infecções por 
micobactérias não-tuberculosas de crescimento 
rápido (MNTCR), mais tarde identificadas como 
Mycobacterium massiliense. A maioria dos casos 
evoluíram como complicações pós-cirúrgicas tardias, 
cujos sintomas poderiam levar semanas a meses 
para se manifestar.  
Segundo as orientações de tratamento da resolução 
da Secretaria Estadual de Saúde - SESA -,                
nº 457/2008 sobre esse surto, é CORRETO afirmar: 

 
A) O tratamento recomendado pelas autoridades 

sanitárias tem como base a amicacina e a 
claritromicina. 

B) A linezolida apresenta excelente atividade e pode 
ser usada sem restrição devido à sua baixa 
toxicidade. 

C) A droga de primeira linha padronizada pelo 
Ministério da Saúde é a tigeciclina. 

D) As cepas de M. massiliense são resistentes à 
claritromicina enquanto as de M. fortuitum são 
sensíveis a ela. 

E) Por ser uma micobactéria, recomendam-se as 
mesmas drogas usadas para tratar tuberculose: 
isoniazida, rifampicina e etambutol. 
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23. A Doença de Chagas é uma importante parasitose, 
considerada um problema de saúde pública. 
Transmitida pelos triatomíneos, tem como agente 
etiológico o Trypanososma cruzi.  
Sobre o diagnóstico laboratorial dessa doença, é 
CORRETO afirmar: 

 
A) O método de imunofluorescência é utilizado para 

triagem, e o resultado é confirmado por ELISA. 
B) Em bancos de sangue pesquisa-se a presença 

do parasita no sangue, e não a detecção de 
anticorpos. 

C) A detecção de anticorpos IgM através de ELISA é 
a principal análise realizada em laboratório. 

D) A doença não desenvolve anticorpos; portanto, a 
pesquisa desses anticorpos não se aplica ao 
diagnóstico da doença. 

E) O diagnóstico na fase aguda é raro; portanto, 
para diagnosticar a fase crônica, é necessário 
realizar pesquisa sobre anticorpos. 

 
 
24. Em abril de 2009 a Organização Mundial de Saúde 

declarou estado de alerta com o aumento do número 
de casos de Influenza no México, causados por um 
vírus Influenza não tipável. Em junho de 2009, a 
doença já tinha se espalhado por diversos países e, 
como a transmissão era sustentada em mais de dois 
continentes, foi declarada a pandemia de H1N1, 
causada por uma variante do vírus que era resultante 
de um rearranjo genético conhecido como drift. Esse 
tipo de recombinação é caracterizado pela formação 
de um híbrido genético de dois ou mais vírus que 
infectam uma mesma espécie ao mesmo tempo. A 
pandemia de Influenza teve um grande impacto na 
população e a corrida pelo diagnóstico laboratorial foi 
imediata.  
Com relação aos recursos diagnósticos para 
detecção desse vírus, pode-se afirmar: 

 
A) A detecção do vírus foi feita quase que 

exclusivamente por testes moleculares como 
PCR em Tempo Real. 

B) A imunofluorescência que detecta o vírus 
Influenza sazonal é plenamente aplicável ao 
diagnóstico do H1N1. 

C) O diagnóstico da fase aguda é feito pela 
detecção de anticorpo anti-H1N1 do tipo IgM, por 
ELISA. 

D) A cultura do vírus é o método de escolha em 
pandemias, devido à sua praticidade e à alta 
sensibilidade. 

E) Os testes rápidos para detecção do H1 e H3 
sazonal foram ferramentas muito úteis durante a 
pandemia. 

25. A dengue é uma importante arbovirose e tem 
preocupado a saúde pública brasileira e paranaense.  
Sobre o diagnóstico laboratorial desta virose, é 
CORRETO afirmar: 

 
A) Os anticorpos IgM e IgG já podem ser detectados 

a partir do segundo dia da doença. 
B) A cultura viral é um método simples e rápido, 

portanto de grande utilização nos laboratórios. 
C) Testes moleculares ainda não foram 

desenvolvidos para a pesquisa deste vírus. 
D) Devido à complexidade da cultura, a detecção e a 

tipagem do vírus são feitas por testes 
moleculares apenas. 

E) A pesquisa conjugada de antígeno NS1 e de 
anticorpos IgM seria o método mais sensível de 
diagnóstico. 

 
 
26. Em se tratando de laboratórios clínicos analíticos, a 

biossegurança é fundamental. Entre as alternativas 
abaixo, assinale aquela que expressa o que é 
biossegurança:  

 
A) Condição de segurança alcançada por um 

conjunto de ações destinadas a prevenir, 
controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às 
atividades que possam comprometer a saúde 
humana e animal, bem como o meio ambiente. 

B) Situação de segurança alcançada por um 
conjunto de ações destinadas a prevenir, 
controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às 
atividades que possam comprometer a saúde 
humana. 

C) Condição de segurança alcançada por um 
conjunto de ações destinadas a prevenir, 
controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às 
atividades que possam comprometer a saúde 
humana e animal. 

D) Conjunto de ações destinadas a prevenir, reduzir 
ou eliminar riscos inerentes às atividades que 
possam comprometer o meio ambiente. 

E) Situação de segurança alcançada por um 
conjunto de ações destinadas a reduzir ou 
eliminar riscos inerentes às atividades que 
possam comprometer a saúde humana e animal, 
bem como o meio ambiente. 

 
 
27. A assistência farmacêutica básica compreende um 

conjunto de ações de alta cobertura populacional e 
de grande importância, executada pelos serviços de 
saúde.  
Sobre o ciclo da assistência farmacêutica e o papel 
do farmacêutico neste processo, pode-se afirmar: 



                Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Concurso Público Prefeitura Municipal de Curi tiba 2010 
Pág. 8 

 
 

A) A programação possibilita a organização do 
serviço de assistência farmacêutica, segundo a 
demanda de medicamentos para doenças 
agudas e o consumo histórico (número de 
unidades dispensadas no período)  que devem 
ser os parâmetros usados para a determinação 
da quantidade de medicamentos a ser adquirida. 

B) A seleção é o ponto de partida (etapa 
fundamental) e é baseada nas doenças 
prevalentes (critérios epidemiológicos), técnicos e 
econômicos e envolve um número significativo de 
profissionais da área da saúde. 

C) Aquisição consiste na compra dos medicamentos 
estabelecidos na programação e tem por objetivo 
suprir as unidades de saúde em quantidade e 
qualidade. A aquisição de medicamentos é o 
maior objetivo do programa de assistência 
farmacêutica básica 

D) A atribuição do farmacêutico no processo de 
aquisição consiste em apenas, solicitar pedido de 
compras, definindo as especificações técnicas 
(nome pela denominação genérica, forma 
farmacêutica, apresentação, quantidades e 
preços estimados). 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
 
28. A definição morfológica dos leucócitos causa certa 

controvérsia predizível, pois a identificação de células 
com base em sua morfologia é um processo subjetivo 
e dependente da percepção individual. Portanto, para 
minimizar esses problemas, pode-se considerar: 

 
A) A padronização do preparo e da leitura das 

lâminas, seguindo critérios bem estabelecidos de 
identificação das células com seus valores de 
referência é fator importante, principalmente nos 
laboratórios onde duas ou mais pessoas realizam 
a contagem diferencial. 

B) A diferenciação entre neutrófilos e segmentados 
deve ser cuidadosa, porém não é fator de muita 
importância, tendo em vista que não há 
diferenças significativas entre autores, quando da 
caracterização morfológica universal dessas duas 
células. 

C) Os testes de proficiência e a participação de 
controle de qualidade externo não são aplicáveis 
na hematologia, sendo muito importantes apenas 
na bioquímica clínica. 

D) Segundo alguns estudos de proficiência 
realizados em alguns países, a maior dificuldade 
de identificação das células leucocitárias está 
mononucleares e polimorfonucleares. 

E) Nas policitemias os leucócitos são polimorfos e 
anucleados. 

29. O exame do sangue periférico (hemograma) traduz 
de forma indireta a avaliação da medula óssea nos 
aspectos da normalidade ou associados a doenças 
hematológicas ou de origem infecciosa. Esse fato 
traz o hemograma como uma excelente ferramenta 
de avaliação clínica de pacientes. Desta forma, é 
CORRETO afirmar: 

 
A) Quando a medula óssea apresenta-se 

hipercelular / hiperplásica e o sangue periférico 
demonstra uma ou mais citopenias, pode ter 
como causa uma hematopoese ineficaz. 
Enquadram-se nessa situação, por exemplo, as 
policitemias. 

B) A presença de policromatofilia é indicativa de 
reticulocitose, que determina uma medula óssea 
arregenerativa, levando-se em conta a série 
eritroide. 

C) A presença de precursores mieloides mais jovens 
no sangue periférico, tais como bastonetes, 
metamielócitos, mielócitos, juntamente com 
eritroblastos, é denominado de reação 
leucoeritroblástica. Algumas doenças estão 
relacionadas com esse achado, entre elas a 
mielofibrose, e a leucemia mieloide crônica. 

D) A presença de células blásticas no sangue 
periférico é sugestiva de leucemia aguda, 
indicando invasão leucêmica na medula óssea. 
No entanto, para se confirmar esse diagnóstico, a 
contagem de leucócitos deve estar elevada, 
obrigatoriamente. 

E) Todas as alternativas anteriores são verdadeiras. 
 
 
30. Com relação ao diagnóstico laboratorial de função 

hepática e às bilirrubinas, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
A) As transaminases são as principais enzimas 

utilizadas no laboratório para avaliar dano 
hepatocelular. 

B) Nas doenças hemolíticas, como a Síndrome de 
Gilbert, a bilirrubina que está aumentada é a 
conjugada. 

C) A fosfatase alcalina é uma enzima específica 
para dano hepático, que, em associação com a 
GamaGT, pode indicar colestase. 

D) Nas lesões hepatocelulares, as atividades séricas 
da TGO e da TGP estão diminuídas. 

E) A bilirrubina não conjugada pode aparecer na 
urina, já que é solúvel em água. 
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31. A síndrome de resistência à insulina (também 
conhecida como síndrome X ou síndrome 
metabólica) é caracterizada por achados clínicos e 
laboratoriais que consistem em obesidade abdominal, 
redução da tolerância à glicose, dislipidemia 
(elevação do triglicerídeo e redução do HDL-
colesterol), e hipertensão. Em relação a esta 
síndrome, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
I. A determinação da resistência à insulina pode ser 

útil na avaliação de diabéticos e também de 
obesos, assim como na caracterização de 
síndrome metabólica e na investigação de 
ovários policísticos; 

II. O cálculo do HOMA-IR, do inglês homeostatic 
model assessment - insulin resistance, é feito 
com base nas dosagens de insulina e glicose de 
jejum, e apresenta boa correlação com os 
exames considerados padrão-ouro para 
determinação de resistência à insulina; 

III. O clamp euglicêmico hiperinsulinêmico é uma 
técnica que permite examinar a sensibilidade 
tecidual à insulina, tanto em músculo como em 
fígado, bem como examinar a resposta de célula 
beta à glicose em situações de constância de 
glicemia e insulinemia, sendo considerado o 
padrão-ouro para a avaliação da ação da 
insulina. 
 

A) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
B) Apenas a assertiva II está correta. 
C) Apenas a assertiva III está correta. 
D) As assertivas I, II e III estão corretas. 
E) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 

 
 
32. O princípio da tira reagente no teste de hemoglobina 

baseia-se na: 
 

A) Atividade de pseudoperoxidase da hemoglobina. 
B) Ligação do heme a um cromógeno. 
C) Atividade diazóica da hemoglobina. 
D) Reação com amina aromática (Reação de 

Greiss). 
E) Reação com nitroprussiato de sódio. 

 
 
 
 

33. Com relação às tiras reativas utilizadas no exame de 
urina, assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) O teste de nitrito é útil para avaliar a presença de 

bactérias capazes de reduzir nitrato, constituinte 
normal da urina, em nitrito; e será considerado 
positivo quando a cor da tira passar de rosa para 
azul. 

B) As tiras podem fornecer um resultado falso-
negativo para o teste de glicose quando houver 
presença de agentes redutores na urina. 

C) A determinação de leucócitos pela tira reativa 
está baseada na reação da leucócito-esterase, a 
qual deve ser avaliada imediatamente após a 
imersão e retirada da tira na urina. 

D) A metodologia utilizada pelas tiras reativas para 
determinação da proteinúria é específica para a 
proteína de Tamm-Horsfall. 

E) As reações das tiras reativas utilizam o 
nitroprussiato de sódio para determinação do 
urobilinogênio. 
 
 

34. Com relação à RDC de n° 44, de 17 de Agosto de 
2009, da ANVISA, que dispõe sobre as Boas Práticas 
Farmacêuticas para o controle sanitário do 
funcionamento da dispensação e da comercialização 
de produtos e da prestação de serviços 
farmacêuticos em farmácias e drogarias, é 
CORRETO afirmar que: 

 
A) O ambiente destinado aos serviços farmacêuticos 

deve ser diverso daquele destinado à 
dispensação e à circulação de pessoas em geral. 
Deve ser provido de lavatório contendo água 
potável e dispor de toalha de uso individual e 
descartável, sabonete líquido, gel bactericida e 
lixeira com tampa e pedal. O ambiente deve estar 
limpo antes de todos os atendimentos nele 
realizados, a fim de minimizar riscos à saúde dos 
usuários e dos funcionários do estabelecimento. 

B) O programa de sanitização, incluindo 
desratização e desintetização, deve ser 
executado por empresa licenciada, a cada 6 
meses, devendo existir no estabelecimento o 
procedimento operacional padrão e o registro da 
execução. 

C) São considerados serviços farmacêuticos 
passíveis de serem prestados em farmácias e 
drogarias a atenção farmacêutica, que 
compreende: a atenção farmacêutica domiciliar; a 
aferição de parâmetros fisiológicos e 
bioquímicos; a administração de medicamentos e 
a perfuração de lóbulo auricular para colocação 
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de brincos. A prestação destes serviços poderá 
ser realizada a partir do consentimento do 
responsável técnico do estabelecimento. 

D) A aferição de parâmetros fisiológicos ou 
bioquímicos oferecida na farmácia e drogaria 
deve ter como finalidade fornecer subsídios para 
um melhor diagnóstico do paciente e para a 
atenção farmacêutica. 

E) Todos os produtos devem ser armazenados de 
forma ordenada, seguindo as especificações do 
fabricante que garantam a manutenção de sua 
identidade, integridade, qualidade, segurança, 
eficácia e rastreabilidade. Os produtos devem ser 
armazenados em gavetas, prateleiras ou 
suportes equivalentes, próximos do piso, parede 
e teto, a fim de permitir sua fácil limpeza e 
inspeção. 

 
 

35. De acordo com a portaria 344, de 12 de maio de 
1998, e as atualizações e alterações que 
regulamentam as substâncias e os medicamentos 
sujeitos a controle especial, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
A) As empresas ou profissionais que realizam o 

transporte de medicamentos que contém 
substâncias sujeitas a controle especial podem 
realizar a prestação do serviço, desde que em 
procedimento operacional padrão esteja descrito 
o processo e o responsável pelo transporte 
possua uma cópia da prescrição médica original. 

B) De acordo com a RDC n° 13, de 26 de março de 
2010, foi remanejada a substância 
SIBUTRAMINA, da lista C1 para B2, sendo que a 
sua dispensa somente poderá ser efetuada 
mediante apresentação e notificação de receita 
B2. As empresas detentoras de registro de 
medicamentos à base de Sibutramina deverão 
atender de imediato às alterações necessárias 
para o cumprimento da Portaria 344/98. 

C) A receita de controle especial deve estar escrita 
de forma legível, a quantidade em arábico e por 
extenso, sem emenda ou rasura, e terá validade 
de 30 (trinta) dias contados a partir da data de 
sua emissão para medicamentos à base de 
substâncias constantes das listas “C1” (outras 
substâncias sujeitas a controle especial) e “C5” 
(anabolizantes). A quantidade da forma 
farmacêutica prescrita de cada substância limita 
a quantidade para tratamento correspondente a 
no máximo 90 dias. 

D) Somente poderá manipular ou fabricar 
substâncias constantes das listas da Portaria 
344/98 e de suas atualizações, bem como os 

medicamentos que as contenham, os 
estabelecimentos que atendam às Boas Práticas 
de Manipulação (BPM) e às Boas Práticas de 
Fabricação (BPF), respectivamente, para 
farmácias e indústrias. 

E) As substâncias constantes das listas da Portaria 
344/98 e das suas atualizações, bem como os 
medicamentos, com exceção dos manipulados, 
deverão ser obrigatoriamente guardados sob 
chaves ou outro dispositivo que ofereça 
segurança, sob responsabilidade do 
farmacêutico. 

 
 

36. Com relação às características dos bacilos gram 
negativos mais comumente isolados no laboratório 
frente aos antimicrobianos, é CORRETO afirmar: 
 
A) As enterobactérias produzem freqüentemente 

metalo-betalactamases, sendo sempre 
resistentes ao Imipenem. 

B) Pseudomonas aeurignosa responde melhor ao 
tratamento com gentamicina do que com 
amicacina. 

C) Acinetobacter spp é um sério problema em 
infecções de origem hospitalar e geralmente é 
resistente à Polimixina e sensível ao Imipenem. 

D) A Escherichia coli e a Klebsiella pneumoniae são 
espécies que freqüentemente produzem um tipo 
de beta-lactamase especial chamada de 
induzível; enzima esta codificada pelo gene 
AmpC. 

E) As bactérias não fermentadoras da glicose 
geralmente são multirresistentes, podendo ser 
sensíveis apenas à Polimixina B ou ao Imipenem. 

 
 
37. Todos os medicamentos a seguir integram a lista de 

medicamentos que atuam sobre os sistemas 
cardiovascular e renal segundo RENAME 2008, 
EXCETO: 

 
A) Losartana potássica (comprimidos 50 mg). 
B) Carvedilol (comprimidos 3,125mg, 6,25mg, 

12,5mg e 25mg). 
C) Artovastatina cálcica (comprimidos de 10mg, 

20mg, 40mg e 80mg). 
D) Maleato de enalapril (comprimidos 5mg e 20mg). 
E) Hidroclortiazida (comprimidos 25mg). 
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38. “O gerenciamento de resíduos deve abranger todas 
as etapas do planejamento dos recursos físicos, dos 
recursos materiais e da capacitação dos recursos 
humanos envolvidos no manejo dos Resíduos de 
Serviços de Saúde”. Sobre essas etapas, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
A) As etapas de segregação e acondicionamentos 

fazem parte daquela conhecida como Manejo do 
RSS, isto é, ação de gerenciar os resíduos desde 
sua geração até sua disposição final. 

B) Os resíduos sólidos podem ser acondicionados 
em sacos constituídos de material resistente à 
ruptura e a vazamento que podem ser 
reutilizados depois do esvaziamento de seu 
conteúdo em recipientes adequados. 

C) Os resíduos líquidos devem ser acondicionados 
em recipientes constituídos de material 
resistente, rígido e com tampa não rosqueada e 
vedante. 

D) Os recipientes de acondicionamento existentes 
em salas de cirurgia e nas salas de parto 
necessitam de tampa própria para vedação. 

E) A capacidade dos recipientes de 
acondicionamento deve ser compatível com a 
geração semanal de cada tipo de resíduo.  

 
 
39. M.C.S., 47 anos, gênero feminino, passou as férias 

de verão no norte do Brasil. Dirigiu-se ao posto de 
saúde por apresentar uma ulceração profunda de 
bordos salientes, endurados, que não cicatrizava. O 
médico solicitou uma biopsia da ferida.  
Como Farmacêutico – Bioquímico, o que você espera 
encontrar na biópsia? 

 
A) Formas promastigotas. 
B) Formas tripomastigotas. 
C) Formas epimastigotas. 
D) Formas amastigotas. 
E) Formas tripomastigotas metacíclicos. 

 
 

40. G.M.A.O., 42 anos, gênero feminino, procurou o 
pronto- socorro do Hospital da Santa Casa por 
apresentar evacuações frequentes contendo muco e 
sangue. Com a suspeita de uma parasitose, o médico 
solicitou um exame parasitológico de fezes. Você 
realizou o exame e o resultado foi negativo para 
parasitoses. Partindo do princípio de que você confia 
no exame realizado e que o paciente está realmente 
com uma parasitose, como você argumentaria caso o 
médico ligasse pedindo esclarecimentos?  
 
 

A) Colocaria em dúvida o diagnóstico do médico. 
B) Repetiria o exame com a mesma amostra de 

fezes. 
C) Repetiria o exame utilizando o Método de 

Bermann-Moraes. 
D) Alegaria que existem parasitas que apresentam 

período de negatividade. 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


