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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

Texto 1 
 
 Numa tirinha de Maurício de Sousa, publicada em O Estado de S. Paulo (22/11/2007, D8), a professora diz à classe: – “Este 
ano só o Chico vai ficar em recuperação”. – Ele pergunta: – “I os otro? Foro reprovado direto?” 
 Esse exemplo ensina-nos que, quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras 
implícitas, que, por um processo de inferência, são apreendidas pelo interlocutor. Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 
apresenta como evidente por si mesmo. 
 A inferência se dá por meio de duas operações: uma lógica, em que estabelecemos uma implicação (por exemplo: se 
[somente o Chico ficou em recuperação], então os outros [foram reprovados]); e uma pragmática, em que levamos em conta o 
contexto verbal, o não-verbal e os princípios que regem a comunicação. 
 A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, 
realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse 
que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram 
aprovados direto. 
 Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito. Um senador italiano, protestando em frente à embaixada brasileira em Roma contra a concessão pelo nosso país de asilo 
político a Cesare Battisti, condenado pela Justiça italiana, segurava um cartaz que dizia: “Bin Laden, peça asilo ao Brasil”. Para 
compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito: se o Brasil concede asilo político a uma pessoa considerada 
terrorista pela Justiça italiana, estão estará disposto a conceder refúgio a qualquer pessoa tida como terrorista. 
 Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar. Há coisas que se compreendem sem que 
seja necessário dizê-las. São as informações que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir. Operamos sempre com 
implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles: Que bicho te mordeu? Você viu 
passarinho verde? Qual é a sua? 
 

FIORIN, José Luiz. A explicitação do implícito. In: Revista Língua Portuguesa,  
Ed. Segmento, Ano 3, N° 42, abril de 2009, p.46-47. Adaptado. 

 
 
 

 
Assinale a alternativa que apresenta a idéia mais relevante do 
Texto 1. 
 
A) Em um texto, falado ou escrito, as informações implícitas 

desempenham diversas funções, merecendo destaque a 
função de cooperar para o ato de ‘protestar’. 

B) O processo de inferência requer a atuação simultânea de 
duas operações de naturezas distintas: uma delas é de 
natureza lógica e a outra é de natureza pragmática. 

C) A compreensão de um texto, falado ou escrito, exige a 
apreensão tanto das informações explícitas quanto 
daquelas que estão implícitas, o que se dá por inferência.  

D) A decisão do falante ou do escritor de deixar informações 
implícitas não reflete necessariamente sua intenção de 
manipular ou enganar seu interlocutor. 

E) Informações implícitas podem ser identificadas nas 
perguntas mais banais da nossa vida cotidiana e são 
aquelas que já se conhecem ou que se podem facilmente 
inferir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Com o Texto 1, seu autor também pretendeu: 
 
A) opor-se a uma ideia consensualmente aceita pela tradição 

gramatical. 
B) divulgar os resultados de suas pesquisas sobre a 

comunicação humana. 
C) explicar os recursos linguísticos responsáveis pelo humor 

nas tirinhas. 
D) expor suas ideias acerca de fatos que ocorrem na interação 

verbal.  
E) comentar as estratégias discursivas características de 

Maurício de Sousa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 
QUESTÃO 02



 
PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENO 
Concurso Público – 2009 
Tipo 1                                                                                                     Cargo: Farmacêutico / Nível Superior 

Página 2/11  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

RA
SC

U
N

H
O

RA
SC

U
N

H
O

 
 
 
No que se refere à composição, uma estratégia selecionada 
pelo autor do Texto 1 foi: 
 
A) a inserção de exemplos seguidos de comentários, recurso 

utilizado para ilustrar as ideias apresentadas. 
B) o apoio das ideias apresentadas em dados estatísticos, que 

cumprem a função de evitar possíveis refutações. 
C) a frequente utilização do discurso direto, com o objetivo 

compartilhar a responsabilidade pelas ideias expostas. 
D) a técnica do flash-back, que permite ao autor se reportar 

ao tempo passado, a fim de cotejá-lo com o presente. 
E) a preferência pelo discurso indireto, que garante a 

fidelidade do autor às fontes responsáveis pelas 
informações. 

 
 
 
 
Acerca do processo de inferência, o Texto 1 nos permite 
concluir que ele: 
 
1. é acionado nas situações comunicativas que envolvem 

restritamente uma operação do tipo lógico, quando 
estabelecemos uma implicação. 

2. é fundamental para a apreensão dos sentidos, 
principalmente os implícitos, veiculados nos textos 
falados e escritos. 

3. envolve, também, a consideração do contexto em torno do 
qual se processa a interação.  

4. é ativado a todo instante, participando até mesmo das 
situações interativas mais comuns do nosso dia-a-dia. 

 
Estão corretas: 

 
A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 “Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o 
que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito.” – Analise a relação semântica que se estabelece 
entre o trecho destacado e o trecho que se lhe segue. Essa 
mesma relação semântica está presente em:  
 
A) A compreensão envolve uma multiplicidade de atividades, 

para as quais concorrem operações cognitivas e 
pragmáticas. 

B) Ao analisar a interação verbal, os linguistas comprovaram 
a importância dos elementos contextuais para a 
compreensão.   

C) Para a esmagadora maioria dos pesquisadores, a 
compreensão é tão dependente de dados contextuais 
quanto de dados linguísticos. 

D) Informações explícitas e implícitas são veiculadoras de 
sentidos, ainda que o interlocutor não as interprete 
adequadamente. 

E) Muitas operações são ativadas simultaneamente, a fim de 
que possamos interpretar corretamente um texto.  

 
 
Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da 
professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas 
não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se 
a professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto. 
 
 
 
O conectivo destacado no trecho acima (4º §) cumpre a função 
de: 
 
A) marcar a paráfrase de um segmento anterior. 
B) sinalizar a introdução de uma explicação. 
C) introduzir um segmento indicador de causa. 
D) marcar uma reformulação corretiva do autor. 
E) indicar a conclusão do pensamento do autor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05

QUESTÃO 06
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Ainda no trecho acima, podemos perceber que houve mudança 
na orientação argumentativa do texto em: 
 
A) “Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na 

fala da professora, realizou a operação lógica 
adequadamente”. 

B) “a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”. 

C) “Chico Bento (...) deveria ter percebido que, se a 
professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria:”. 

D) “Chico Bento (...) realizou a operação lógica 
adequadamente, mas não a operação pragmática”. 

E) “se a professora não disse que todos os outros alunos 
foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu 
fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados 
direto.”. 

 
 
 
 “Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas 
mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles:”. 
Assinale a alternativa em que o sentido desse trecho está 
mantido. 
 
A) Operamos sempre com implícitos. Sobre eles se constroem 

até mesmo algumas perguntas triviais do nosso dia-a-dia: 
B) Operamos sempre com implícitos. Nossa vida diária está 

edificada sobre eles, quando fazemos questionamentos dos 
mais banais: 

C) Operamos sempre com implícitos. É por isso mesmo que 
algumas perguntas banais da nossa vida devem ser 
construídas com base neles: 

D) Operamos sempre com implícitos. É sobre eles que 
edificamos nossa vida cotidiana, sempre que fazemos 
perguntas banais: 

E) Operamos sempre com implícitos. Eles nos dão a base 
sobre a qual podemos fazer as perguntas mais banais de 
nossa vida diária:  

 
 
 
Assinale a alternativa na qual o termo destacado está 
empregado em seu sentido conotativo. 
 
A) “quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas 

explicitamente e deixamos outras implícitas”. 
B) “Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 

apresenta como evidente por si mesmo”. 
C) “A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico 

Bento”. 
D) “Para compreender o tom de protesto, é necessário 

perceber o implícito”. 
E) “Deixar informações implícitas não significa 

necessariamente manipular ou enganar”. 
 

 
 
 
 “informações que se podem facilmente inferir” (6º §) são 
“informações facilmente inferíveis”. Seguindo esse raciocínio, 
é correto afirmar que:  
 
A) “uma pessoa falível” é “uma pessoa que tem capacidade 

de falar”. 
B) “uma cidade expugnável” é “uma cidade que expulsa as 

pessoas que a visitam”.  
C) “um som audível” é “um som que está alto demais para ser 

ouvido”. 
D) “um tecido impermeável” é “um tecido que não pode ser 

tingido”. 
E) “um projeto factível” é “um projeto que pode ser 

realizado”. 
 
 
 
Assinale a alternativa na qual as regras de concordância 
(nominal e verbal) foram respeitadas. 
 
A) Analisar as informações implícitas é uma atividade que 

algumas pessoas consideram meio temerária. 
B) Para o estudo dos implícitos, foi analisado diversas 

conversas entre pessoas de diferentes idades.  
C) Quanto menas informações implícitas trazemos para nosso 

discurso, mais óbvio ele se torna.  
D) Nas pesquisas realizadas ficou constatado que haviam 

implícitos em todas as situações de interação. 
E) Atualmente já existe bastante dados acerca da importância 

das informações implícitas no discurso. 
 
 
 
Analise os enunciados abaixo, no que se refere às regras de 
regência (verbal e nominal). 
 
1. Sem dúvida, todos preferem ler textos nos quais as 

informações estão explícitas do que ler textos nos quais há 
muitas informações implícitas. 

2. Nas gramáticas e manuais tradicionais de língua 
portuguesa quase não se faz alusão das informações que 
ficam implícitas nos textos. 

3. Devido à sua alta frequência nos textos falados e escritos, 
os implícitos têm merecido a atenção dos estudiosos. 

4. Conhecer a fundo os recursos da linguagem e, assim, 
poder empregá-los de maneira adequada é algo a que 
todos têm direito. 

 
Estão corretos: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 4, apenas. 
D) 1, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12
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Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas 
segundo as normas de ortografia vigentes. 
 
A) Quando interagimos por meio da linguagem, fazemos uma 

espécie de revesamento entre informações implícitas e 
explícitas. 

B) É um equívoco imaginar que inferência é sinônimo de 
advinhar o que os outros nos querem dizer. 

C) Não é preciso ser demasiadamente pespicaz para 
compreender informações que subjazem às nossas 
palavras.   

D) Às vezes, informações implícitas se escondem por traz das 
mais inocentes reivindicações que recebemos.  

E) Em seu livro intitulado Elementos de análise do discurso, 
Fiorin discorre sobre as informações explícitas e 
implícitas.   

 
Texto 2 

 

 
 
 
 
 
Acerca dos elementos linguísticos e pragmáticos do Texto 2, 
analise as proposições abaixo. 
 
1. Seus elementos não-verbais cooperam para a produção 

dos sentidos que estão sendo veiculados. 
2. A repetição do termo “agora” é um recurso linguístico por 

meio do qual o autor consegue enfatizar a ideia de 
‘urgência’.  

3. O grande número de implícitos nele presentes indica que é 
dirigido a um público restrito, formado por leitores 
especializados. 

4. Ele faz um apelo “ecologicamente correto” e tem a 
pretensão de conclamar os leitores a assumirem uma 
posição diante da destruição do planeta. 

 
Está(ão) correta(s): 

 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2 e 4, apenas. 
C) 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 3, apenas. 
 

 
 
 
 “Salvar o planeta. É agora ou agora.” – Nesse texto, está 
implícita uma relação semântica de: 
 
A) causa. 
B) comparação. 
C) condição. 
D) alternância. 
E) conclusão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15
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Sobre logística do abastecimento, analise as afirmativas 
abaixo. 
 
1. A administração de medicamentos e materiais médico-

hospitalares compreende um ciclo contínuo de operações 
correlatas e interdependentes. Dentre as ações estão: 
previsão, compra, análise do estoque e da flutuação, 
recebimento do produto, fluxo de distribuição interna, 
armazenamento, controle de estoque. 

2. De forma geral, a logística é um procedimento para 
previsão – compra propriamente dita. Esse ramo é um dos 
processos importantes dentro da área de suprimentos. 

3. O procedimento provisão está relacionado em realizar por 
meio de fórmulas matemáticas, curva ABC e apoio de 
sistemas informatizados. 

4. Objetivos da administração de materiais dentro do 
universo da logística: redução de custos de aquisição, 
redução de custos de reposição, não rotatividade do 
estoque ideal, descontinuidade do fornecimento. 
 

Está(ão) correta(s) 
 

A) 1, apenas. 
B) 1 e 4, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 3, apenas. 
E) 1 e 3, apenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Com relação à previsão de estoque, analise as afirmativas 
abaixo. 
  
1. Consumo médio mensal (CMM) – é a soma do consumo 

de medicamentos utilizados em determinado período de 
tempo dividido pelo número de meses da sua utilização. 
Quanto maior o período de coleta de dados, maior a 
segurança nos resultados. Saídas por empréstimo devem 
ser desconsideradas. 

2. Estoque mínimo (EMI) – é a quantidade mínima a ser 
mantida em estoque para atender o CMM, em 
determinado período de tempo, enquanto se processa o 
pedido de compra, considerando-se o tempo de reposição 
de cada produto. 

3. Estoque máximo (EMX) – é a quantidade máxima que 
deverá ser mantida em estoque, que corresponde ao 
estoque de reserva, mais a quantidade de reposição. 

4. Tempo de reposição (TR) – é o tempo decorrido entre a 
solicitação da compra e a entrega do produto, 
considerando a disponibilidade para a dispensação do 
medicamento. Os novos pedidos são feitos quando se 
atinge o Ponto de Requisição.  

5. Ponto de reposição (PR) – é a quantidade existente no 
estoque, que determina a emissão de um novo pedido. 

6. Quantidade de reposição (QR) – é a quantidade de 
reposição de medicamentos que depende da 
periodicidade da aquisição. 
 

Estão corretas 
 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 
C) 1, 4 e 5, apenas. 
D) 5 e 6, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4, apenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 16 QUESTÃO 17
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Nutrição parenteral (NP) é a alimentação dada através de uma 
veia. A nutrição parenteral serve para complementar ou 
substituir completamente a alimentação oral (dada pela boca) 
ou enteral. Sobre Nutrição Parenteral, considere as afirmativas 
abaixo. 

1. São situações típicas de Nutrição Parenteral Total (NPT): 
Grandes traumas, grandes queimaduras, obstrução do 
intestino delgado, colite ulcerativas, gravidez (nos casos 
de náuseas e vômitos intensos). 

2. NPT: é uma terapia intravenosa que proporciona 
nutrientes aos pacientes que não podem ingeri-los pela 
boca. 

3. Nutrição Parenteral Periférica (NPP): é administrada por 
uma veia periférica, geralmente no braço. 
 

Está (ão) correta(s) 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 
 
 
 
 
A vitamina B2 é importante em muitos processos celulares, 
especialmente nos implicados na produção de energia e no 
metabolismo dos aminoácidos. Boas fontes desta vitamina são 
os produtos lácteos, a carne, o peixe e as aves. Quanto à 
vitamina B2, analise as afirmativas abaixo. 
 
1. É facilmente destruída pelo componente Ultravioleta da 

luz solar. 
2. É incompatível com: substâncias oxidantes, substâncias 

redutoras e com a vitamina C. 
3. Sua deficiência no organismo pode causar vários sintomas 

como: dermatite seborréica e/ou fissura nos cantos da 
boca (queilose), pelagra, perda de apetite, retarda o 
crescimento, diminuição da visão. 

4. Vitamina B2 tem como sinônimo: riboflavina. 
 

Estão corretas 
 

A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

O medicamento adquire hoje uma dimensão especial no 
contexto global da medicina e o farmacêutico hospitalar é o 
profissional que, habilitado com o grau de especialista, é 
responsável pela problemática do medicamento em nível 
hospitalar. Sobre as funções do farmacêutico hospitalar – 
gerenciamento, analise as afirmativas abaixo. 

 
1. Planejamento estratégico para cumprir a missão do serviço. 
2. Estabelecimento de indicadores para avaliação desempenho 

do serviço. 
3. Implementação de estratégias e análise de processos e 

dimensionamento de recursos humanos necessários ao 
serviço. 

4. Educação continuada para recursos humanos e elaboração do 
manual de procedimentos das atividades administrativas, 
operacionais e clínicas do serviço. 
 

Estão corretas 
 

A) 1, 2 e 4, apenas. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 2 e 3, apenas. 
D) 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20
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Sobre a Farmacovigilância, analise as afirmativas abaixo 
 
1. Para a Organização Mundial de Saúde, a 

farmacovigilância é ciência e atividades relativas à 
identificação, avaliação, compreensão e prevenção de 
efeitos adversos ou qualquer problema possível 
relacionado a medicamentos. 

2. Identificar os efeitos indesejáveis e desconhecidos, 
quantificar e identificar os fatores de risco, informar e 
educar os profissionais sanitários e a população, além de 
subsidiar as autoridades sanitárias na regulamentação, 
aumentando a segurança na utilização dos medicamentos. 

3. Os objetivos específicos de farmacovigilância são: 
melhorar o cuidado com o paciente e a segurança em 
relação ao uso de medicamentos e a todas as intervenções 
médicas e paramédicas; melhorar a saúde pública e a 
segurança em relação ao uso de medicamentos; contribuir 
para a avaliação dos benefícios, danos, efetividade e 
riscos dos medicamentos, incentivando sua utilização de 
forma segura, racional e mais efetiva (inclui-se o uso 
custo-efetivo); e promover a compreensão, educação e 
capacitação clínica em farmacovigilância e sua 
comunicação efetiva ao público. 

4. Além das reações adversas a medicamentos são questões 
relevantes para farmacovigilância: desvios da qualidade 
de produtos farmacêuticos, erro de administração do 
medicamento, notificações de perca de eficácia e 
avaliação de mortalidade. 

 

Estão corretas 
 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1, 2 e 4, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 3, apenas. 
E) 2 e 4, apenas. 
 
 
 
São padrões mínimos (ambientes mínimos) que devem 
compor a farmácia hospitalar: 
 
A) Área para administração, área de dispensação e orientação 

Farmacêutica, área privativa para chefia, recursos para 
informações sobre medicamentos. 

B) Área para administração, área para armazenamento, área 
de dispensação e orientação Farmacêutica, área privativa 
para chefia, recursos para informações sobre 
medicamentos. 

C) Área para armazenamento, área de dispensação e 
orientação Farmacêutica, área privativa para chefia, 
recursos para informações sobre medicamentos. 

D) Área para administração, área para armazenamento, área 
de orientação Farmacêutica, recursos para informações 
sobre medicamentos.  

E) Área de dispensação e orientação Farmacêutica, área 
privativa para chefia, recursos para informações sobre 
medicamentos. 

 

 
 
 

A Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) é a unidade 
responsável pela distribuição de medicamentos e materiais 
entre os diversos setores do Hospital. A Central de 
Abastecimento Farmacêutico (CAF) deverá ser composta pelas 
seguintes áreas: 
 

A) Área administrativa, área de estocagem, área de controle, 
área de abastecimento. 

B) Área administrativa, área de recepção, área de expedição e 
área de produtos rejeitados. 

C) Área administrativa, área de distribuição, área de 
abastecimento, área de controle. 

D) Área administrativa, área de recepção, área de 
abastecimento, área de estocagem, área de produtos 
rejeitados. 

E) Área administrativa, área de controle, área de produtos 
rejeitados, área de armazenamento. 

 
 
 

Sobre a Farmacotécnica Hospitalar é incorreto afirmar 
 

A) Pode manipular produtos germicidas. 
B) Pode manipular produtos estéreis incluindo soluções de 

nutrição parenteral, citostáticos e misturas intravenosas de 
acordo com as Boas praticas de Fabricação. 

C) Prepara, dilui e/ou reenvasa germicidas necessários para 
as ações de anti-sepsia, limpeza, desinfecção, 
esterilização. 

D)  Desenvolve fórmulas de medicamentos e produtos de 
interesse estratégico e/ou econômico para farmácia 
hospitalar e para o hospital. 

E) Manipula produtos germicidas para uso hospitalar, 
distribuição e venda. 
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Farmácia Hospitalar precisa estar organizada para dispensar 
adequadamente os produtos que dispõe para os pacientes. A 
escolha da forma de dispensação a ser adotada deve levar em 
consideração características de cada Hospital, e os recursos 
disponíveis para sua implantação. Sobre sistema de 
dispensação dos medicamentos marque a alternativa 
incorreta: 
 
A) Dose coletiva – conhecido como estoque descentralizado. 

Preconiza o envio para um setor, de forma não 
individualizada, mas exige que a enfermagem, no 
recebimento do uso, identifique os itens referentes a cada 
paciente. 

B) Dose Individualizada – A dispensação é feita em nome do 
paciente por meio da prescrição médica. 

C) Dose Unitária – é feita em nome do paciente e segue uma 
prescrição médica com horários preestabelecidos a cada 
24horas. 

D) A dose individualizada dispõe os medicamentos por 
horários e acondicionados em embalagens unitárias. 

E) Uma das desvantagens da dose coletiva é o controle 
deficiente dos estoques. 

 
 
 
 
Para reduzir os riscos de ocorrência de infecção hospitalar, um 
hospital deve constituir uma Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar (CCIH); Com relação à CCIH, analise as 
afirmativas abaixo. 

 
1. IH (Infecção Hospitalar): infecção adquirida após a 

admissão do paciente e que se manifesta durante a 
internação ou após a alta, quando puder ser relacionada 
com a internação ou procedimento. 

2. Campo de atuação da farmácia na CCIH: padronização de 
antimicrobianos e germicidas; monitorização da utilização 
de antimicrobianos; farmacotécnica hospitalar; 
farmacoeconomia. 

3. CCIH deverá ser composta por profissionais de área de 
saúde, de nível superior, formalmente designados. 

4. Para CCIH não é necessário realizar o controle do uso de 
antibióticos. 
 

Está (ão) correta(s) 
 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 3, apenas. 
C) 1, 2, 3 e 4. 
D) 1, 2 e 3, apenas. 
E) 1, apenas. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sobre os AINEs, assinale a alternativa incorreta 
 

A) O meloxicam inibe a COX-2 com uma seletividade 
relativamente maior que a sua seletividade pela COX-1. 

B) A aspirina inativa irreversivelmente a COX-1 e inibe a 
agregação plaquetária também de modo irreversível. 

C) O Ibuprofeno e a Indometacina possuem uma maior 
inibição da COX-2 que da COX-1. 

D) Os antiinflamatórios não-esteróides (AINEs) são um grupo 
variado de fármacos que têm em comum a capacidade de 
controlar a inflamação, de analgesia (reduzir a dor), e de 
combater a hipertermia (febre). 

E) Medicamentos AINES seletivos para a COX-2: Celecoxib, 
Lumiracoxib, Etoricoxib, Rofecoxib (retirado do mercado).  

 
 
 
 

Os medicamentos extemporâneos têm aumentado a prática 
farmacêutica, numerosos métodos estão surgindo, auxiliando no 
desenvolvimento das formas farmacêuticas preparadas por 
farmacêuticos. São várias as formas de  preparações 
farmacêuticas para uso oral e tópico, com relação a essas 
preparações, assinale a alternativa incorreta 

 
A) Suspensões: são preparações farmacêuticas líquidas 

constituídas de partículas sólidas dispersas em uma fase 
líquida na qual são solúveis. 

B) Emulsões Líquidas: são sistemas bifásicos nos quais um 
líquido está disperso em um outro líquido na forma de 
pequenas gotículas. 

C) Pomadas são perparações semi-sólidas destinadas à 
aplicações externas sobre a pele e as mucosas. 

D) Géis: são sistemas semi-sólidos constituídos por 
suspensões de pequenas partículas orgânicas ou 
macromoléculas inorgânicas interpenetradas por um 
líquido. 

E) Soluções: são preparações líquidas que contêm uma ou 
mais substâncias químicas dissolvidas, isto é, 
molecularmente dispersas, em um solvente apropriado ou 
uma mistura de solvente miscíveis entre si. 
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Os Diuréticos são o grupo de fármacos que atuam no Rim, 
aumentando o volume e o grau de diluição da urina. Eles 
depletam os níveis de água e cloreto de sódio sanguíneos, 
sendo usados no tratamento da hipertensão arterial, 
insuficiência renal, insuficiência cardiaca ou cirrose hepática. 
Com relação aos diuréticos, assinale a alternativa correta. 

A) Diuréticos da alça: Furosemida, bumetamida. Diuréticos 
tiazídicos: Hidroclorotiazida, Clortalidona. Diuréticos 
poupadores do potássio: Espironolactona, Amilorido; 
Diurético osmótico: Manitol. 

B) Diuréticos da alça: Bumetamida, piretanida. Diuréticos 
tiazídicos: Furosemida, hidroclorotiazida, Clortalidona. 
Diuréticos poupadores do potássio: Espironolactona, 
Amilorido. 

C) Diuréticos da alça: Furosemida, bumetamida, piretanida, 
amilorida. Diuréticos tiazídicos: Hidroclorotiazida, 
Clortalidona. Diuréticos poupadores do potássio: 
Espironolactona.  

D) Diuréticos da alça: Furosemida, manitol, bumetamida, 
piretanida. Diuréticos tiazídicos: Hidroclorotiazida, 
Diuréticos poupadores do potássio: Espironolactona, 
Amilorido, Clortalidona. 

E) Diuréticos da alça: Furosemida, espirolactona. Diuréticos 
tiazídicos: Hidroclorotiazida, Clortalidona, manitol. 
Diuréticos poupadores do potássio: Amilorido. 

 
 
 
 
Os fármacos ditos aminoglicosídeos são aqueles que atuam na 
síntese de proteínas de determinadas bactérias. Com relação 
aos aminoglicosídeos, é incorreto afirmar. 

A) Age significativamente sobre as bactérias Gram Positivas. 
B) Age nas bactérias Gram Negativas. 
C) Gentamicina, Tobramicina, neomicina fazem parte dos 

aminoglicosídeos. 
D) São efeitos adversos dos aminoglicosídeos: 

nefrotoxicidade e ototoxicidade. Perda da audição é 
permanente. 

E) A neomicina é um aminoglicosídeo tóxico para uso 
sistêmico, nas preparações para olhos, ouvidos e pele 
contêm esse antibiótico. 

 

 

 

 

 

 

 
 
As cefalosporinas formam um grupo de antibióticos beta-
lactâmicos relacionados com as penicilinas, usados no 
tratamento de infecções bacterianas Com relação às 
cefalosporinas, é incorreto afirmar. 

A) As cefalosporinas constituem um dos grupos de 
antibióticos mais utilizados no ambiente hospitalar.  

B) Os antibióticos cefalosporínicos que constituem a 
terceira geração são: ceftriaxona, cefotaxima, cefuroxima 
e ceftazidima. 

C) As cefalosporinas são antibióticos semi-sintéticos cujo 
núcleo celular é o ácido-7-aminocefalosporânico. 

D) Cefazolina faz parte das cefalosporinas de primeira 
geração. 

E) Cefepima e Cefpiroma fazem parte da quarta geração.  
 
 

 
 

A depressão esta associada com deficiência nas concentração 
de serotonina e noradrenalina nas sinapses centrais do 
cérebro. O objetivo da terapia antidepressiva é portanto 
aumentar as concentrações desses neurotransmissores nesses 
locais. Os Antidepressivos tricíclicos são uma classe de 
fármacos usados no tratamento sintomático da depressão. São 
exemplos de antidepressivos tricíclicos: 
 
A) Amitriptilina e nortriptilina. 
B) Amitriptilina e paracetamol. 
C) Imipramina e nimesulide. 
D) Clomipramina e Hidroxizine. 
E) Nortiptilina e Meloxicam. 
 
 
 
Geralmente a esquizofrenia começa durante a adolescência ou 
no adulto jovem. Os sintomas aparecem gradualmente ao 
longo de meses. Pode ser vista como um problema no qual os 
receptores D da região mesolímbica, e muito provavelmente 
também os receptores 5-HT2, são extremamente sensíveis à 
estimulação de seus respectivos neurotransmissores, fazendo 
com que o problema seja relacionado com o excesso relativo 
de dopamina e serotonina nessa região do cérebro. São 
exemplos de drogas para tratamento da esquizofrenia que são 
bloqueadores dos receptores 5-HT2  
 

1. Risperidona, Clozapina. 
2. Haloperidol e risperidona. 
3. Flupentixol e Haloperidol. 
4. Clozapina e Flupentixol. 
 

Está  correto o que se afirma em 
 

A) 1, apenas. 
B) 2, apenas. 
C) 3, apenas. 
D) 4, apenas. 
E) 1 e 2, apenas. 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32
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Em relação ao código de ética do profissional farmacêutico é 
incorreto afirmar. 
 
A) Comunicar às autoridades sanitárias e profissionais, com 

discrição e fundamento, fatos que caracterizem 
infringência a este Código e às normas que regulam o 
exercício das atividades farmacêuticas. 

B) Assumir, com responsabilidade social, sanitária, política e 
educativa, sua função na  determinação de padrões 
desejáveis do ensino e do exercício da Farmácia. 

C) Contribuir para a promoção da saúde individual e 
coletiva, principalmente no campo da prevenção, 
sobretudo quando, nessa área, desempenhar cargo ou 
função pública. 

D) É proibido ao farmacêutico - exercer simultaneamente a 
Medicina. 

E) É permitido no exercício da profissão farmacêutica, 
aceitar remuneração abaixo do estabelecido como o piso 
salarial mediante acordos ou dissídios da categoria. 

 
 
 
Existem várias classes de fármacos cardiovasculares. O 
Propanolol está classificado como: 
 
A) Anti-histaminico. 
B) Bloqueador beta-adrenergico. 
C) Bloqueador das vias de cálcio. 
D) Vasodilatador. 
E) Diurético. 
 
 
 
Qual fármaco é indicado para o tratamento e profilaxia da 
insuficiência coronária aguda e crônica: angina do peito, pós-
infarto. Hipertensão arterial em suas diversas formas clínicas, 
crises hipertensivas e no tratamento crônico da hipertensão. 
 
A) Nimesulide. 
B) Condroitina. 
C) Nifedipina. 
D) Paracetamol. 
E) Tenoxicam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

As estatinas são drogas que atuam reduzindo os níveis séricos 
de colesterol através do bloqueio no passo final da síntese do 
colesterol por meio de inibição da enzima HMG-CoA-
redutase. São exemplos dessas drogas: 
 

1. Lovastatina. 
2. Sinvastatina. 
3. Fenofibrato. 
4. Gemfibrozil. 
 

Estão corretas 
 

A) 1 e 2, apenas 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 1, 2, 3 e 4. 
D) 1, 3 e 4, apenas. 
E) 2, 3 e 4,apenas. 
 
 
 
 

Os analgésicos opióides podem agir como agonistas totais ou 
agonistas parciais (dualistas) nos receptores opióides. Marque 
a alternativa que apresenta substâncias que  são analgésicos 
opióides: 

A) Rifampicina. 
B) Metronidazol. 
C) Codeína. 
D) Metformina. 
E) Nifedipina. 

 

Um estado de anestesia geral pode ser alcançado por meio do 
uso de uma variedade de drogas, administradas 
sistematicamente, que apresentam um forte efeito inibitório no 
sistema nervoso central. São anestésicos inalantes: 

A) óxido nitroso, fenproporex e halotano. 
B) halotano, isoconazol, Fenproporex. 
C) halotano e óxido nitroso. 
D) halotano, óxido nitroso e miconazol. 
E) nenhuma das alternativas anteriores. 
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São utilizados métodos para melhorar o sabor das preparações 
de uso oral, entre eles temos: 

1. Mistura de flavorizantes. 
2. Mascaramento – adicionar um flavorizante e/ou 

edulcorante cujo sabor seja mais intenso e duradouro que 
o sabor do fármaco para mascará-lo. 

3. Métodos Físicos – Pode ser empregado um veículo 
viscoso para reduzir o contato do fármaco com as papilas 
gustativas. 

4. Métodos fisiológicos – armazenar a preparação no 
refrigerador. O frio reduz o sabor desagradável e anestesia 
as papilas gustativas. 

Estão corretas 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas 
E) 1, 2, 3 e 4. 
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