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CONCURSO PÚBLICO 2009/PREFEITURA DE IGREJA NOVA 
 

CARGO: FARMACÊUTICO 
Instruções 
 
• Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

• Verifique, no caderno de provas, o número de folhas e se seqüência de questões, no total de 30 (trinta) está correta,  e 

também se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade. 

• O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu cartão 

resposta. 

• A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade do 

candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova. 

• Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma  delas 

constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão. 

• Suponha que a questão nº 01 tenha a resposta C como correta. 

• Veja como marcar esta resposta. 

                                                                 QUESTÃO                            ALTERNATIVAS 

 

 

• Deve-se estar atento para: 

• Não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão 

• Não escrever no verso do cartão resposta 

• Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta 

• Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova: 

• Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que: 

• Tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da prova; 

• For surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou por 

qualquer outra forma; 

• For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa 

identificação pessoal; 

• Ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença; 

• Recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio e identificado pelo 

digiselo. 

• Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta atribuição 

de única e exclusiva responsabilidade do candidato.  

• Para maiores esclarecimentos e acompanhamento das etapas do processo seletivo, consulte o nosso site pelo endereço 

eletrônico: www.ipedec.com.br 
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1. Foram prescritos 150 mg de ampicilina EV a um lactente. Só existem, na farmácia, frascos de 500 mg. Ao diluir o conteúdo 
do frasco em 5 mL de água destilada, quando deve ser administrado? 
 
a) 0,5 mL b) 1,0 mL c) 1,5 mL d) 2,0 mL e) 3,0 mL 
 
2. Um dos princípios básicos para a administração de medicamentos é: 
 
a) Escolher a via de administração do medicamento 
b) Conferir a prescrição, a dose e o rótulo do medicamento 
c) Suspender a administração do medicamento, se o paciente se recusar a ingeri-lo 
d) Administrar a medicação, mesmo em caso de dúvida a respeito da dosagem 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta 
 
3. Se 1,0 mL de heparina contém 5.000 mL então 500 UI corresponderão a: 
 
a) 0,5 mL b) 0,1 mL c) 0,15 mL d) 0,25 mL e) 0,45 mL 
 
4. A insulina de origem animal é uma substância obtida a partir do pâncreas do: 
 
a) Homem e cavalo 
b) Cavalo e gato 

c) Boi e elefante 
d) Porco e boi 

e) Homem e gato 

 
5. As substâncias catárticas agem no esvaziamento do cólon e também são conhecidas por: 
 
a) Antibióticos 
b) Laxantes 

c) Anti-histamínicos 
d) Antieméticos 

e) Antiespasmódicos 

 
6. A insulina de ação prolongada denomina-se: 
 
a) Regular b) Simples c) Cristalina d) NPH e) Protamina-zinco 
 
7. O anti-hipertensivo mais adequado para o controle de graves crises hipertensivas é: 
 
a) Nitroprussiato de sódio 
b) Brometo de pancurônio 

c) Flumazenil 
d) Dopamina 

e) Proporfol 

 
8. Algumas medicações têm potencial para causar imunossupressão. As principais delas são: 
 
a) Corticosteróides mais potentes e analgésicos 
b) Antiinflamatórios não hormonais e sedativos 
c) Antibióticos em altas doses e antineoplásicos 

d) Antimetabólitos orgânicos e anti-hipertensivos 
e) Diuréticos poupadores de K e betabloqueadores 

 
9. O uso prolongado de corticosteróides pode provocar efeitos colaterais. Dentre esses inclui-se a seguinte alteração: 
 
a) Diminuição da taxa sérica de glicose 
b) Supressão de supra-renal 

c) Pneumotórax 
d) Alopecia 

e) Epistaxe 

 
10. Sulfoniuréias e biguanidinas fazem parte do grupo de: 
 
a) Diuréticos de alça 
b) Hipoglicemiantes orais 

c) Anti-hipertensivos 
d) Anticonvulsivantes 

e) Antibióticos de ultima geração 

 
11. O bicarbonato de sódio utilizado na parada cardiorespiratória tem como objetivo principal: 
 

a) Corrigir hipoxemia 
b) Corrigir acidose metabólica e respiratória 
c) Acelerar a freqüência cardíaca 

d) Aumentar o estado contrátil do miocárdio 
e) Estimular as contrações espontâneas 

 
12. A utilização de contraceptivos hormonais orais ocasiona o agravamento de doenças como: 
 

a) Diabetes, cardiopatias e asma 
b) Enfizema pulmonar, pneumonia e varizes 
c) Ulcera péptica, enxaqueca e nefropatias 

d) Anemias, epilepsia e depressão grave 
e) Parasitoses, neoplasias e varizes 

 
13. O fator que aumenta a sensibilidade aos digitálicos é: 
 

a) Insuficiência cardíaca congestiva 
b) Taquiarritimias supraventriculares 
c) Terapia dom antibióticos 

d) Alimentação excessiva 
e) Depleção de potássio 

 

14. Qual das drogas a seguir tem ação anticolinérgica? 
 

a) Adrenalina 
b) Gluconato de cálcio 

c) Cloreto de potássio 
d) Bicarbonato de sódio 

e) Atropina 
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15. A absorção de drogas no idoso é afetada pelas seguintes alterações: 
 

a) Menor fluxo sanguíneo e temperatura retal 
b) Diminuição do tamanho do corpo e menor quantidade de água no organismo 
c) Pela redução do tamanho do fígado e diminuição do tamanho do corpo 
d) Menor acidez gástrica e menor motilidade gastrintestinal 
e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta 
 
16. Um frasco de dexametasona de 10 mg possui 2,5 mL. Para cumprir uma prescrição de 4 mg, devemos aspirar o seguinte 
volume, em mL: 
 
a) 0,1 b) 0,5 c) 1,0 d) 2,0 e) 2,5 
 
17. A doença de Parkinson caracteriza-se por bradicinesia, tremor, contração ou rigidez muscular. Sua terapia medicamentosa 
inclui: 
 
a) Analgésicos e antibióticos 
b) Levodopa e anti-histamínicos 
c) Benzodiazepínicos e anti-hipertensivos 

d) Digitálicos e benzodiazepínicos 
e) Anti-hipertensivos e diuréticos 

 
18. A clortalidona é um derivado sulfamídico de largo emprego terapêutico pois, além de ser diurética, tem também a seguinte 
ação: 
 
a) Neuroplégica 
b) Miorrelaxante 

c) Vasopressora 
d) Anti-hipertensiva 

e) Anticonvulsivante 

 
19. Além da atividade antiinflamatória, o diclofenaco possui a seguinte propriedade: 
 
a) Hipotensora b) Analgésica c) Colerética d) Diurética e) Anticoagulante 
 
20. O fármaco que inibe os receptores benzodiazepínicos é o: 
 
a) Flunitrazepam b) Midazolam c) Flumazenil d) Bromazepam e) Clonazepam 
 
21.  De acordo com a utilização dos recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) em finalidades diversas das 
previstas na Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta: 
 
a) Poderá ser transferida desde que seja fiscalizado pelo Conselho de Saúde 
b) Constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas 
c) Poderá ser transferida desde que seja comunicado ao Ministério da Saúde 
d) Constitui emprego regular de verbas ou rendas públicas 
e) Poderá ser transferida desde que seja comunicado ao Ministério da Saúde e fiscalizado pelo Conselho de Saúde  
 
22.  São instâncias colegiadas do SUS: 
 
a) O Ministério da Saúde e a Conferência de Saúde 
b) A Fundação Nacional de Saúde e o Ministério da Saúde 
c) O Ministério da Saúde e o Conselho de Saúde 
d) O Conselho de Saúde e Fundação Nacional de Saúde 
e) A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde  
 
23.  Conforme a Lei nº 8.080/1990, podemos afirmar que a assistência à saúde é: 
 
a) Livre a entidade filantrópicas 
b) Livre à iniciativa privada 
c) Proibida à iniciativa privada 

d) Livre à iniciativa pública e privada 
e) Livre à iniciativa privada 

 
24.  As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
 
a) Descentralização, atendimento integral, participação da comunidade 
b) Centralização, atendimento integral, participação da comunidade 
c) Centralização, atendimento integral, participação dos setores públicos 
d) Descentralização, atendimento setorial, participação dos serviços privados 
e) Centralização, atendimento integral, participação dos serviços de saúde 
 
25.  À direção nacional do Sistema Único de Saúde cabe, exclusivamente: 
 

a) A execução e a implementação das políticas relativas às condições dos ambientes de trabalho 
b) A formulação e a implementação da política de controle das agressões ao meio ambiente 
c) A formulação e a implementação das políticas de saneamento básico 
d)  A formulação e a coordenação da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras 
e) A formulação, avaliação e apoio das políticas de alimentação e nutrição 
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Leia o texto abaixo e responda às questões: 
 

Estudo dos EUA constata que tratamento de autismo em bebês é eficaz 
 

  O tratamento de autismo se mostra mais eficaz quanto mais cedo for iniciado. Um estudo realizado nos Estados 
Unidos constatou resultados animadores em crianças diagnosticadas com a doença e que começaram a ser tratadas de forma 
mais rigorosa a partir do 1º ano de vida. 
  Um grupo de pesquisadores da Universidade de Washington concluiu que o tratamento pode amenizar muito os 
sintomas da doença. Foram avaliadas 48 crianças autistas, entre 1 ano de meio e 2 anos e meio. 
Um grupo foi selecionado aleatoriamente para receber um tratamento especializado, conhecido como Early Start 
Denver, focado na interação e na comunicação - as maiores dificuldades das crianças autistas. A outra parte era atendida de 
forma menos abrangente e intensa. 
  Em uma das etapas ao que o primeiro grupo foi submetido, os pais e terapeutas seguram repetidamente brinquedos 
muito próximos ao rosto da criança, para que ela seja obrigada a manter contato visual. Em outro exercício, a criança é 
recompensada por usar palavras para pedir brinquedos. Foram quatro horas de atenção dos terapeutas durante cinco dias na 
semana, e o tratamento era repetido em casa, com os pais, por pelo menos mais cinco horas semanais. 

http://veja.abril.com.br/noticia/saude/estudo-eua-constata-tratamento-autismo-bebes-eficaz-515822.shtml 
 

26.  Segundo o texto: 
 

I – O tratamento ameniza os sintomas da doença. 
II – 48 crianças de 2 anos e meio foram avaliadas na pesquisa. 
III – O grupo de crianças que receberam o tratamento Early Start Denver foi selecionado aleatoriamente. 
 

Está (ao) incorreta (s): 
 

a) Apenas I 
b) I, II e III 

c) Apenas II e III 
d) Apenas I e III 

e) Apenas I e II 

 

27.  No trecho “ começaram a ser tratadas” temos o verbo no plural por concordar com seu sujeito “crianças”. Analise as 
orações a seguir e aponte aquela (s) que não depende (dependem) de sujeito para realizar a concordância do verbo, uma vez 
que eles são impessoais. 
 

I – Constatou-se o problema imediatamente. 
II – Houve enormes progressos após o tratamento aplicado. 
III – Fizeram os tratamentos as crianças selecionadas. 
IV – Faz dois anos que submetemos as crianças ao tratamento. 
 

Está (ao) correta (s): 
 

a) Apenas I e IV 
b) Apenas II e III 

c) Apenas III e IV 
d) Apenas II e IV 

e) Apenas I, II e III 

 

28.  Analise as assertivas em relação à pontuação do terceiro parágrafo: 
 

I – A palavra “aleatoriamente” poderia ser separada por vírgulas, intercalando a expressão. Isso não afetaria o sentido da oração. 
II – A oração “conhecido como Early Start Denver” está entre vírgulas por se tratar de um aposto. 
III – O travessão utilizado separa uma enumeração. 
 

Está (ao) correta (s): 
 

a) Apenas I e II 
b) Apenas I 

c) Apenas II 
d) Apenas I e III 

e) Apenas III 

 

29.  Em “uma das etapas ao que o primeiro grupo foi submetido”’ temos a preposição sendo utilizada antes do pronome 
relativo, uma vez que o termo regente exige-a. Analise as assertivas quanto a esse fenômeno: 
 

I – Os planos de que discutimos podem ser reais. 
II – Cada jovem que ele se refere é aluno do curso. 
III – Os fatos de que duvidamos eram verídicos. 
 

Está (ao) correta (s): 
 

a) Apenas I 
b) I, II e III 

c) Apenas II e III 
d) Apenas II 

e) Apenas III 

 

30.  “seguram repetidamente brinquedos muito próximos ao rosto da criança, para que ela seja obrigada a manter o contato 
visual” O conectivo destacado estabelece uma relação de: 
 

a) tempo 
b) consequência 

c) causa 
d) finalidade 

e) proporção 

 
 
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RETIRE NA PARTE PONTILHADA E ANOTE O SEU GABARITO PARA CONFERÊNCIA 
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