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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO 
CONCURSO PÚBLICO Nº 005/2008 - DATA: 24/02/2008 

 

I N S T R U Ç Õ E S 
 

PROVA TEÓRICA 
 

003 - FARMACÊUTICO 
 

1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de provas, o cartão-resposta. 
Confira o seu nome. Ao receber o cartão-resposta, o candidato deve assinar no verso do cartão-
resposta. Não haverá substituição desse cartão-resposta e do carderno de provas, a não ser em 
caso de defeito em sua impressão. 
 
2. Este caderno de provas contém 50 (cinqüenta) questões, todas com 5 (cinco) alternativas. 
Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. O caderno de provas só será trocado se 
apresentar problema de impressão. 
 
3. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a resposta 
que julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova. 
 
5. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas (de nº 01 
à de nº 50). O cartão-resposta NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter 
qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. A rasura implicará a anulação da 
resposta. 
 
6. A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão-resposta é cobrindo, fortemente, com 
caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir: 
 

A  █  C  D  E 
 
7. Não serão consideradas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura. 
 
8. O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do cartão-
resposta e sua integridade. 
 
9. A duração da prova é de 04 (quatro) horas. A saída do candidato só será permitida após 
transcorridas 1 (uma) hora do início da mesma. Os três últimos candidatos a terminar a prova 
deverão retirar-se da sala simultaneamente, após verificarem e assinarem o lacre do envelope 
que conterá os cartões-respostas. O candidato só poderá levar consigo o Caderno de Provas, nos 
últimos 15 (quinze) minutos. 
 
10. Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora. 
 
11. Proibida a divulgação ou impressão da presente prova. Direitos Reservados - IDEJURE. 
 
12. O Gabarito da Prova Objetiva será divulgado e afixado em Mural da Prefeitura Municipal de 
Vitorino até o dia 26/02/2008. O resultado não será fornecido por telefone. 

BOA SORTE. 
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CADERNO DE PROVA 
 
01- Assinale a opção em DESACORDO com os deveres do profissional farmacêutico. 
 
A) Respeitar o direito do usuário de conhecer o medicamento que lhe é dispensado. 
B) Informar e assessorar o paciente sobre a utilização correta do medicamento. 
C) Abster-se da prática de atos que impliquem mercantilismo ou má conceituação de Farmácia. 
D) Suspender suas atividades, inclusive em situações emergenciais, quando a instituição não 

oferecer condições de trabalho. 
E) Aconselhar e prescrever medicamentos de livre dispensação, nos limites da atenção primária 

à saúde. 
 
 
02- São princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) que constam na Lei 8.080 de 19 de 
setembro de 1990: 
 
A) Centralização, utilização da epidemiologia e regionalização. 
B) Igualdade, universalidade e direito à informação. 
C) Igualdade, duplicidade de meios e hierarquização. 
D) Universalidade, integralidade e autonomia da comunidade. 
E) Regionalização, centralização e individualidade das ações. 
 
03- As substâncias que exercem seu efeito anti-hipertensivo através da inibição da enzima 
conversora da angiotensina são: 
 
A) Losartan e Nifedipina. 
B) Aminofilina e Captopril. 
C) Enalapril e Ramipril. 
D) Enalapril e Losartan. 
E) Captopril e Nimodipina. 
 
04 - Entre os efeitos tóxicos encontrados nos aminoglicosídeos, podemos citar: 
 
A) Nefrotoxicidade e ototoxicidade. 
B) Toxicidade óptica e ototoxicidade. 
C) Toxicidade hematológica e nefrotoxicidade. 
D) Toxicidade óssea e dentária. 
E) Ototoxicidade e toxicidade hematológica. 
 
 
05- A respeito de ética e legislação, é correto afirmar que: 
 
A) A punibilidade de profissional liberal, por falta sujeita a processo disciplinar, através de órgão 

em que esteja inscrito, prescreve em dois anos e meio a partir da data da verificação do ato 
respectivo. 

B) O farmacêutico é livre para acordos salariais, mesmo que abaixo do mínimo de sua categoria, 
desde que se trate das grandes redes de drogarias. 

C) É vedada à farmácia e à drogaria a utilização de aparelhos de uso médico ambulatorial. 
D) É vedado à farmácia e à drogaria o recebimento de receitas de prescrições magistrais, exceto 

quando se tratar de preparações oficinais. 
E) A comissão de ética dos conselhos regionais deverá ter seu presidente escolhido pelo 

Conselho Federal de Farmácia. 
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06 - Em relação aos barbitúricos, assinale a alternativa correta. 
 
A) Por combinar-se com o citocromo P450, essas drogas provocam alterações na 

biotransformação de esteróides. 
B) A nocicepção é extremamente alterada, o que explica seu uso na indução de sono na 

presença de dor. 
C) Ao interagirem com o etanol, essas drogas estimulam fortemente o Sistema Nervoso Central 

e a sensação de euforia é comum. 
D) O fenobarbital não limita a disseminação da crise epiléptica e diminui bastante seu limiar. 
E) Recém-nascidos de mães usuárias dessas drogas apresentam quadros de coagulação 

sanguínea grave. 
  
 
 
 
07 - Em relação à classificação dos antiinflamatórios não esteróides (AINES), assinale a 
alternativa correta. 
 
A) Inibidores seletivos da COX-2: indometacina e salicilamida. 
B) Oxicams: tenoxicam e rofecoxib. 
C) Derivados da pirazolona: ácido mefenâmico e salicilamida. 
D) Derivados do ácido arilacético: ibuprofeno e diclofenaco. 
E) Derivados do para-aminofenol: paracetamol e fenacetina. 
 
 
08 - O fenômeno pelo qual a administração repetida, contínua ou crônica de um fármaco na 
mesma dose diminui progressivamente a intensidade dos efeitos farmacológicos, sendo 
necessário aumentar gradualmente a dose para poder manter os efeitos na mesma intensidade, é 
denominado de: 
 
A) Idiocrasia. 
B) Tolerância. 
C) Efeitos colaterais. 
D) Superdosagem relativa. 
E) Clearance. 
 
 
 
09 - A administração concomitante de medicamentos, e destes com alimentos, se constitui, entre 
outros, fator capaz de determinar a adequação da resposta terapêutica desejada. Os tipos de 
interações são: farmacocinéticas ou farmacodinâmicas. Dentre as interações farmacocinéticas, 
aquelas que dependem, entre outros fatores, da capacidade de se ligar a proteínas plasmáticas, 
do fluxo sangüíneo local e do tipo de transporte para os tecidos são relativas ao processo de: 
 
A) Absorção. 
B) Excreção. 
C) Distribuição. 
D) Biotransformação. 
E) Depuração. 
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10 - A Resolução que aprova o código de processo ético da profissão farmacêutica é a: 
 
A) nº. 387, de 13 de Dezembro de 2002. 
B) nº. 417, de 29 de Setembro de 2004. 
C) nº. 431, de 17 de Fevereiro de 2005. 
D) nº. 437, de 28 de Julho de 2005. 
E) nº. 344,  de 15 de março de 1998. 
 
11 - Leia as seguintes afirmações. 
 

I. A atenção farmacêutica é definida como uma prática, na qual o farmacêutico assume a 
responsabilidade para com o paciente quanto às suas necessidades farmacoterapêuticas. 

II. A atenção farmacêutica tem como objetivo garantir a eficácia do tratamento e a segurança 
da farmacoterapia, visando melhoria da qualidade de vida do paciente. 

III. No processo de aquisição do medicamento, o farmacêutico é responsável por avaliar as 
condições de armazenamento do mesmo na distribuidora que deve obedecer aos 
requisitos estabelecidos pelas Boas Práticas de Estocagem de Medicamentos. 

IV. Estabelecimentos farmacêuticos de qualquer natureza devem adquirir medicamentos em 
maior quantidade, armazená-los em um almoxarifado exclusivo para estocagem, em local 
com condições ambientais favoráveis. 

 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
A) I e II apenas. 
B) III e IV apenas. 
C) I, II e III apenas. 
D) I, II, III e IV. 
E) Nenhuma alternativa é correta. 
 
 
12- Em relação ao propranolol podemos afirmar que: 
 
A) Tem atividade simpaticomimética intrínseca. 
B) Bloqueia receptores alfa adrenérgicos. 
C) É um beta bloqueador de ação inespecífica. 
D) Todas as alternativas estão corretas.  
E) Possui índice terapêutico baixo. 
 
13 - Marque a alternativa verdadeira sobre Atenção Farmacêutica. 
 
A) O processo da Atenção Farmacêutica, em nível de ambulatório e realizado pelo farmacêutico 

sem a participação da equipe multidisciplinar. 
B) Na Atenção Farmacêutica, ao se elaborar um plano terapêutico, o paciente nunca deve ser 

consultado. 
C) Na Atenção Farmacêutica, avaliar as informações obtidas dos pacientes e traçar plano 

terapêutico com outros profissionais da equipe, não é tarefa do farmacêutico. 
D) O profissional farmacêutico que vai iniciar um programa de Atenção Farmacêutica deve 

estabelecer quais as atividades a serem desenvolvidas, as informações a serem solicitadas e 
de que forma isso será documentado. 

E) Parte da contribuição do farmacêutico é a promoção da prescrição racional e econômica por 
intermédio da alteração da prescrição do medicamento. 
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14 - O agente antimicrobiano que interfere na síntese ou ação do folato é o (a):  
 
A) Trimetoprima  
B) Cloranfenicol  
C) Bacitracina  
D) Lincosamida  
E) Cefalosporina  
 
 
15 - O ensaio que indica a velocidade e a extensão de absorção de um princípio ativo em uma 
forma de dosagem, a partir de sua curva concentração/tempo na circulação sistêmica ou sua 
excreção na urina chama-se:  
 
A) Velocidade de absorção  
B) Limite de circulação  
C) Biodisponibilidade  
D) Limite de absorção  
E) Bioequivalência  
 
 
16 - A ação ansiolítica do diazepam é devida a sua atuação no cérebro nos receptores:  
 
A) Nicotínicos  
B) Muscarínicos  
C) Histamínicos  
D) Gabaérgicos  
E) Triptamínicos  
 
 
17 - A nomenclatura dos princípios ou fármacos farmacologicamente ativos é reconhecida pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) como:  
 
A) Medicamento de referência  
B) Medicamento similar  
C) Denominação comum internacional  
D) Denominação comum brasileira  
E) Denominação comum de referência  
 
 
18 - A saúde é __________, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.  
Preencha corretamente a lacuna a alternativa:  
 
A) direito de todos e dever do Estado  
B) direito de todos e dever do País  
C) direito de todos e dever da Sociedade  
D) direito da sociedade e dever do Município  
E) direito da sociedade e dever do Ministério da Saúde  
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19 – A Toxicologia estuda os efeitos tóxicos das substâncias químicas ao interagirem com o 
organismo vivo. Com base nos princípios da Toxicologia, marque a opção verdadeira: 
 
A) Dependendo das condições de exposição, toda substância química pode agir como toxicante. 
B) Para fins didáticos, a intoxicação é dividida nas seguintes fases: fase toxocinética, fase 

toxodinâmica e fase clínica. 
C) A Toxicologia experimental é uma área de conhecimento da Toxicologia que trata da detecção 

do agente químico. 
D) A toxicidade de um agente químico se traduz através de sinais e sintomas clínicos. 
E) Todas as questões acima são corretas. 
 
 
 
 
20 – Sobre os Benzodiazepínicos, marque a opção verdadeira: 
 
 
A) Os benzodiazepínicos são substâncias estimulantes do Sistema Nervoso Central que 

interagem com receptores específicos localizados paralelamente aos receptores de GABA. 
B) O uso crônico de benzodiazepínicos produz tolerância e dependência. A tolerância é explicada 

por sua capacidade de indução enzimática. 
C) São fármacos relativamente seguros, uma vez que possuem alto índice terapêutico. 
D) São bem distribuídos pelos tecidos orgânicos e ligam-se fracamente às proteínas plasmáticas. 
E) Nenhuma das questões anteriores é correta. 
 
 
 
 
21 – Marque a opção verdadeira: 
 
A) O efeito de “primeira passagem” só ocorre quando o fármaco é introduzido por via 

endovenosa. 
B) O trato gastrointestinal conta com sistemas de transporte especializado (transporte ativo), 

que respondem pela absorção de toxicantes lipossolúveis neste local. 
C) Na eliminação por via renal, a alcalinização da urina, desfavorece a reabsorção de bases 

fracas. 
D) O gasto de energia na forma de ATP é condição para a realização das reações de 

biotransformação da fase II. 
E) Na excreção renal, quando a urina tubular é acidificada, diminui a excreção de ácidos fracos. 
 
 
 
22 – Índice terapêutico é: 
 
A) A combinação de baixa potência e alta dosagem. 
B) A razão entre dose máxima não tóxica pela dose mínima eficaz. 
C) A combinação entre concentração máxima liberada pela dose mínima letal. 
D) A razão entre dose mínima eficaz pela dose letal máxima. 
E) A absortividade molar de um fármaco dividido por seu índice de partição. 
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23 – “O Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, fez um pronunciamento em cadeia de rádio e 
tevê, no dia 13 de janeiro de 2008, para tranqüilizar a população e dizer que não há risco de 
epidemia de febre amarela no Brasil. Segundo o Ministério, os dois casos confirmados até esta 
data, são de pessoas infectadas em ambiente silvestre. O retorno da febre amarela urbana está 
descartado, afirmou Temporão.” Sobre a febre amarela é correto afirmar que o seu agente 
causador, e o seu agente transmissor são respectivamente: 
 
A) Mosquito, vírus. 
B) Protozoário mosquito. 
C) Bactéria, protozoário 
D) Fungo, bactéria. 
E) Vírus, mosquito. 
 
 
24 – Sobre as drogas antinflamatórias é correto afirmar que: 
 
A) Os antinflamatórios não esteroidais (AINEs) têm seu efeito farmacológico garantido pela 

inibição da fosfolipase A2. 
B) Rofecoxibe, celecoxibe, valdecoxibe, etoricoxibe são exemplos de antinflamatórios não 

esteroidais (AINEs) inibidores seletivos da COX-2. 
C) Além das ações antipiréticas e analgésicas, o paracetamol tem uma potente ação 

antinflamatória. 
D) A inibição da agregação plaquetária pelos antinflamatórios deve-se principalmente à 

formação de tromboxano A2. 
E) Os antinflamatórios não esteroidais (AINEs) têm seu efeito farmacológico garantido pela 

inibição da via lipoxigenase. 
 
 
 
 
25 – O modelo de atenção à saúde implantada no Brasil a partir da Constituição de 1988, O 
Sistema Único de Saúde, apresenta a seguinte característica. 
 
A) predominância do setor estatal na atenção hospitalar. 
B) gestão descentralizada dos serviços de saúde. 
C) aumento do gasto federal com a saúde e diminuição do gasto de estados e municípios. 
D) centralização com aumento da participação do governo federal na gestão de serviços de 

saúde. 
E) diminuição dos gastos com saúde dos governos federais, estaduais e municipais. 
 
 
 
 
26 – Estudo quantitativo dos processos metabólicos de absorção, distribuição e eliminação de 
fármacos: 
 
A) Dinamização. 
B) Farmacotécnica. 
C) Farmacoepidemiologia. 
D) Farmacocinética. 
E) Equivalência. 
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27 – Sinergismo e antagonismo são exemplos de: 
 
A) Contaminação cruzada. 
B) Interação medicamentosa. 
C) Equivalência farmacêutica. 
D) Especialidade farmacêutica. 
E) Farmacoepidemiologia. 
 
 
 
 
28 – O antibiótico cujo mecanismo de ação se dá através da lise da parede celular da bactéria é: 
 
A) Polimixina. 
B) Cloranfenicol. 
C) Rifampicina. 
D) Penicilina. 
E) Azaserina. 
 
 
29 – A Política Nacional de Medicamentos (PNM), editada pela Portaria Ministerial no.3916/98, 
apresenta prioridades que configuram a base para se alcançar o propósito dessa política. Acerca 
da organização das atividades de Vigilância Sanitária de medicamentos, que é uma das 
prioridades descritas na referida portaria, assinale a opção incorreta: 
 
A) A Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde é responsável pela coordenação e 

pelo monitoramento do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, em articulação com estados 
e municípios. 

B) As ações da Vigilância Sanitária foram definidas junto com a criação da respectiva secretaria 
e são fundamentadas em manuais técnico-normativos que são considerados definitivos. 

C) O treinamento do pessoal que realiza as atividades deve ser periódico, com a finalidade de 
incorporar os recentes avanços tecnológicos do setor, inclusive os da informatização do 
sistema de Vigilância Sanitária. 

D) O aprimoramento do desenvolvimento das ações da Vigilância Sanitária tem como ponto 
importante a consolidação da informação. 

E) A consolidação do sistema de informatização da Vigilância Sanitária deve compreender, entre 
outros, os produtos registrados, com sua composição, indicações principais e formas de 
comercialização. 

 
 
30 – Acerca da assistência farmacêutica, assinale a opção incorreta: 
 
A) A finalidade da assistência farmacêutica é contribuir com a melhoria da qualidade de vida da 

população, por meio de ações que aumentem a saúde dos usuários do sistema de saúde. 
B) O objetivo da assistência farmacêutica é apoiar as ações de saúde, promovendo o acesso aos 

medicamentos essenciais. 
C) A assistência farmacêutica é parte integrante da Política Nacional de Medicamentos (PNM). 
D) Os procedimentos utilizados pela assistência farmacêutica devem ser exclusivamente de 

natureza técnica. 
E) A assistência farmacêutica deve considerar as diferenças regionais na implementação de 

prevenção e tratamento das doenças. 
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31 – No ciclo de assistência farmacêutica, a programação e a aquisição de medicamentos são 
atividades integradas. Com relação a essas atividades, assinale a opção correta. 
 
A) A programação deve se basear no consumo histórico, que representa a média de habitantes 

de uma região. 
B) O objetivo da programação é garantir a disponibilidade do medicamento, na quantidade e no 

tempo certo para atender à população. 
C) Durante a aquisição, são levadas em consideração apenas as etapas de seleção dos 

medicamentos. 
D) As compras descentralizadas permitem que se tenha uma economia de escala. 
E) A modalidade de aquisição de medicamentos é definida pela unidade de saúde, podendo ser 

efetuada a compra direta com a empresa privada. 
 
 
 
 
32 - A dispensação de medicamentos e materiais médico-hospitalares deve se estruturar de 
forma a obter um melhor gerenciamento do estoque, uma melhor confiabilidade no processo de 
dispensação propriamente dito, uma melhor agilidade e uma melhor qualidade de atendimento. A 
dispensação por automação visa à obtenção de maior segurança e qualidade de medicamentos e 
materiais médico-hospitalares dispensados e apresenta como desvantagem: 
 
A) A melhora do relacionamento com a equipe de enfermagem, por agilizar o atendimento. 
B) A agilidade da dispensação dos produtos. 
C) O rastreamento dos materiais médico-hospitalares e dos medicamentos. 
D) A necessidade de um número maior de funcionários no setor de farmácia, caso o sistema 

montado solicite muitas informações. 
E) O melhor gerenciamento do estoque. 
 
 
 
 
33 - Numerem a coluna da direita de acordo com a da esquerda indicando as classes a que 
pertencem os fármacos que atuam como depressores do Sistema Nervoso Central (SNC): 
 
(1) Halotano.     (  ) Antiepiléptico. 
(2) Midazolam.    (  ) Hipnótico-sedativo. 
(3) Fenitoína.    (  ) Anestésico geral. 
(4) Ibuprofeno.   (  ) Analgésico-antipirético. 
 
 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
 
 
A) 4, 1, 3, 2. 
B) 3, 2, 1, 4. 
C) 3, 4, 1, 2. 
D) 4, 2, 1, 3. 
E) 1, 3, 2, 4. 
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34 - Substâncias químicas, infelizmente, possuem o potencial de causar efeitos indesejáveis, 
quando utilizados como terapia de algum agravo à saúde. Em relação à prevenção e ao 
tratamento desses efeitos, é correto afirmar: 
 
A) Dentre os purgantes, os menos utilizados são sulfato de magnésio e sorbitol, pois não 
B) agem imediatamente e têm alta toxicidade. 
C) A êmese é sempre indicada depois do envenenamento. 
D) O carvão ativado adsorve avidamente medicamentos e substâncias químicas nas superfícies 

de suas partículas, prevenindo a absorção e toxicidade dessas substâncias. 
E) O tratamento com altas doses de estimulantes e sedativos sempre ajudam. 
 
 
35 - De acordo com as diretrizes da Política Nacional de Medicamentos: 
 
A) os gestores estaduais e municipais são responsáveis pelas questões relativas ao registro de 

medicamentos bem como à restrição de produtos inadequados ao uso. 
B) as ações de vigilância sanitária deverão ser, pouco a pouco, centralizadas e a 

responsabilidade transferida à esfera federal. 
C) o modelo de assistência farmacêutica deverá ser reorientado, de modo que não se restrinja à 

aquisição e à distribuição de medicamentos, mas fundamentada na promoção do uso racional 
de medicamentos e na otimização do sistema de distribuição. 

D) a descentralização deverá se iniciar por medicamentos contra doenças que configuram 
problemas de saúde pública ou que põe em risco a coletividade. 

E) o gestor municipal deverá identificar medidas com vistas ao acompanhamento das variações 
e índices de custos dos medicamentos, principalmente os de uso contínuo. 

 
36 – Uma pesquisa do Instituto IMS Health, que audita o mercado farmacêutico, apontou que a 
participação dos medicamentos genéricos no mercado paranaense aumentou 1,63% em um ano 
(entre junho de 2006 e junho de 2007). Atualmente, 14,8% do total de medicamentos vendidos 
no Estado são genéricos (Fonte: o Estado do Paraná).  
Com relação aos medicamentos genéricos é incorreto afirmar: 
 
A) Na embalagem dos genéricos deve estar escrito "Medicamento Genérico" dentro de uma tarja 

amarela. 
B) Devem constar na Lei nº. 9.787/99. 
C) Como os genéricos não têm marca, o que você lê na embalagem é o princípio ativo do 

medicamento. 
D) Devem constar na Lei no. 8.080/90. 
E) A regulamentação das condições de registro e controle de qualidade são atribuições da 

ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 
 
 
37 - Assinale o conceito correto. 
 
A) Insumo farmacêutico é qualquer produto usado para embalar um medicamento. 
B) Medicamentos para a atenção básica são produtos necessários à prestação do elenco de 

ações e procedimentos compreendidos na atenção básica de saúde. 
C) Medicamentos genéricos são os comercializados sem nome de marca, mesmo na vigência da 

patente. 
D) Medicamentos essenciais são os produtos farmacêuticos com finalidade profilática, curativa, 

paliativa ou para fim diagnóstico. 
E) Medicamentos de venda livre são aqueles que não estão listados na RENAME. 
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38 - Em relação à padronização de medicamentos, assinale a alternativa correta. 
 
A) Entre os benefícios esperados pela padronização, está o conforto do paciente de não mais 

esperar por uma compra emergencial de medicamento. 
B) A padronização de um hospital de oncologia deverá deixar em aberto o item “anestésicos”, 

visto que a demanda desse tipo de fármaco é muito grande. 
C) A revisão da padronização é vetada ao farmacêutico, sendo conduzida pela enfermagem e 

médicos do corpo clínico. 
D) Medicamentos genéricos não são bem vistos por uma comissão de padronização atuante em 

hospital público. 
E) Medicamentos com maior demanda em UTIs não devem ser padronizados por serem de alto 

valor para a entidade nosocomial. 
 
 
39 - Segundo os dados publicados pelo Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas 
(SINTOX), nos últimos anos os medicamentos têm ocupado a primeira posição na lista dos 
agentes causadores de intoxicações em seres humanos no Brasil. Julgue os itens a seguir, 
relacionados às medidas de prevenção da intoxicação por medicamentos. 
 
 
I A atenção farmacêutica contribui para o uso racional de medicamentos. 
II A morbidade previsível relacionada a medicamentos pode ser controlada pela utilização 
intensiva da atenção farmacêutica. 
III Para evitar a intoxicação medicamentosa, é essencial que a atenção farmacêutica seja 
centrada nas propriedades farmacológicas dos medicamentos prescritos. 
IV Algumas das causas de morbidade previsível relacionadas a medicamentos são: prescrição 
inadequada, reações adversas a medicamentos, superdosagem, falta de farmacoterapia adequada 
e falta de acompanhamento do paciente. 
 
 
Estão certos apenas os itens 
 
A) I e II. 
B) I e III. 
C) III e IV. 
D) I, II e IV. 
E) II, III e IV. 
 
 
40 - A embalagem e armazenagem adequadas dos produtos farmacêuticos são essenciais para 
manter sua estabilidade e eficácia. O acondicionamento destinado a um só uso, utilizado quando 
o médico prescreve uma dose para um paciente específico, é denominado: 
 
A) acondicionamento de dose unitária. 
B) recipiente fechado. 
C) recipiente hermético. 
D) recipiente de múltiplas doses. 
E) recipiente de dose única. 
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41 - Assinale a única frase em que o “a” deve receber acento indicativo de crase. 
 
A) Dedicava-se a crônica semanal com prazer. 
B) Pegou um lápis e pôs-se a trabalhar. 
C) Leu o texto de ponta a ponta. 
D) A crônica fazia referência a pessoas comuns. 
E) Algumas vezes dirigia-se a seu computador. 
 
 
42- Assinale a alternativa em que a análise morfológica das palavras grifadas está incorreta. 
 
A) Os candidatos começaram a escrever.  = advérbio  
B) Eu a vi ontem.  = pronome pessoal do caso oblíquo 
C) Veja o que você fez.  = pronome demonstrativo  
D) O inspetor acaba de chegar.  = artigo indefinido  
E) Não sei se cursarei Direito ou Medicina. = conjunção alternativa  
 
43 - Em: “ler os códigos de barra”, o verbo em destaque é: 
 
A) intransitivo. 
B) transitivo indireto. 
C) transitivo direto e indireto. 
D) transitivo direto 
E) impessoal 
 
44- Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente grafadas  
 
A) Jabuticaba – êmbulo – mágoa  
B) Táboa – óbolo – tussir  
C) Boeiro – íngoa – puleiro  
D) Polenta – nódoa – engolir  
E) N.d.a   
 
45- Hoje, um pai tem o dobro da idade de um filho. Dez anos atrás, o pai tinha o triplo da idade 
que o filho tinha. Hoje a idade do pai é:  
 
A) 20 
B) 30 
C) 40 
D) 25 
E) 35 
 
46- Duas empreiteiras foram contratadas por uma prefeitura para pavimentar uma estrada. Cada 
uma começou em uma extremidade. Sabe-se que uma delas pavimentou 2/5 da estrada e a 
outra os 81 Km restante. Pergunta-se: a extensão total da estrada é? 
 
A) 135 Km 
B) 125 Km 
C) 160 Km 
D) 152 Km 
E) 140 Km 



 

Instituto Nacional de Direito Público e Controle Social 
Rua Martim Afonso, 536, Cj 01, Bairro São Francisco 

CEP: 80410-060 - Fone/Fax: 41 3076-5576 
www.idejure.org.br - idejure@pop.com.br - Curitiba - Paraná 

47 - Um DVD foi programado para gravar 2 horas. Quanto tempo foi gravado, sendo que o que 
resta para concluir é ¼ do que já passou? 
 
A) 1 h 20 min. 
B) 1 h 36 min. 
C) 1 h 18 min. 
D) 1 h 40 min. 
E) 1 h 12 min. 
 
 
48- São objetos de Lei Complementar as seguintes matérias, exceto:  
 
A) Regime Jurídico dos Servidores. 
B) Código de Obras; 
C) Código de Postura;  
D) Código Tributário;  
E) n.d.a 
 
 
49- O Prefeito Municipal não poderá ausentar-se do Município sem licença da Câmara, sob pena 
de perda do mandato, salvo por período inferior a:  
 
A) 30 dias. 
B) 10 dias 
C) 5 dias   
D) 15 dias  
E) 20 dias 
 
 
50- A proposta de emenda a Lei Orgânica Municipal será discutida e votada em dois turnos de 
discussão e votação, considerando-se aprovada, quando obtiver em ambos:  
 
A) 1/3 dos votos dos membros da Câmara.  
B) 1/3 dos votos dos membros presentes.  
C) 2/3 dos votos dos membros da Câmara. 
D) 2/3 dos votos dos membros presentes 
E) 1/2 dos votos dos membros da Câmara 
 
 
 
_____________________________________________________BOA SORTE____ 
 
 




