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“Plano Marshall”
O esforço para conter a propagação do
comunismo gerou o Programa de Recuperação Europeu,
mais conhecido como Plano Marshall, um programa para
reconstruir a infraestrutura e recuperar a economia da
Europa devastada no pós-guerra, o que poderia garantir a
expansão mundial do capitalismo. O plano foi anunciado
pelo Secretário de Estado do governo estadunidense,
George Marshall, em junho de 1947, e vigorou entre 1948 e
1952, quando cerca de 117 bilhões de dólares foram
aplicados nos países capitalistas do Velho Continente, já
que os socialistas, exceto a Iugoslávia, recusaram a ajuda
norte-americana. Essa injeção de capital proporcionou a
recuperação econômica da Europa Oriental em tempo
recorde.
A resposta soviética ao Plano Marshall foi a
criação do Conselho de Assistência Econômica Mútua
(Comecon), em 1949, impondo o modelo econômico
soviético planificado, que mantinha sob controle a produção
dos Estados-satélites soviéticos.
01. A resposta ao Plano Marshall foi:
a) A imposição do modelo econômico soviético;
b) A criação do Comecon;
c) A recusa da ajuda financeira dada pelos EUA;
d) A Iugoslávia tornar-se membro do bloco socialista.
02. O Plano Marshall consistiu:
a) na propagação do comunismo;
b) na expansão mundial do capitalismo;
c) na reconstrução da infraestrutura e recuperação da
economia européia;
d) no anúncio feito pelo Secretário de Estado norteamericano.
03. A Europa também é conhecida por:
a) Europa Ocidental
b) Bloco de países socialistas
c) Velho Continente
d) Estados-satélites soviéticos
04. Os socialistas recusaram a ajuda americana, EXCETO:
a) O Comecon
b) A Iugoslávia
c) O Programa de Recuperação Européia
d) A Europa Ocidental
05. Plano Marshall, Velho Continente e Europa Ocidental
são exemplos de substantivos:
a) Simples
b) Compostos
c) Concretos
d) Próprios
06. É um substantivo composto do texto:
a) Assistência Econômica Mútua
b) Programa de Recuperação Européia
c) Infraestrutura
d) George Marshall
07. Observe:
I) As chuvas abundantes, pródigas, violentas, fortes,
anunciaram o verão.
II) Eu e você vamos juntos.
O sujeito é, respectivamente:
a) Composto e composto
b) Simples e simples
c) Simples e composto
d) Composto e simples

08. A frase cuja concordância nominal faz-se de acordo com
a regra básica de concordância é:
a) Aquelas duas mulheres participaram do protesto.
b) Só lia livros e revistas especializados.
c) Apresentou péssima forma física e desempenho.
d) Hastearam as bandeiras brasileira e argentina.
09. A concordância verbal está INCORRETA em:
a) Um bando de moleques pulou o muro.
b) Fomos nós quem fizemos o almoço.
c) Em torno de 500 pessoas estiveram na assembleia.
d) Um grupo de desocupados assombrou a vila.
10. O verbo encontra-se na voz passiva em:
a) O motorista desrespeitou o sinal vermelho.
b) A criança feriu-se com o canivete.
c) Desrespeitou-se a regra de etiqueta.
d) Feriram-se marido e mulher na separação.
11. Observe:
I) Chove ainda hoje.
II) Os sapos coacham no quintal.
III) Havia muitas pessoas na festa.
Os verbos em I, II e III são:
a) Defectivos
b) Abundantes
c) Anômalos
d) Impessoais
12. A crase encontra-se corretamente empregada em:
a) Andamos à pé até a casa.
b) Dirijo-me à Avenida Paulista.
c) Adiantem o relógio à partir da meia-noite.
d) Parabéns à todos.
13. Quanto à colocação pronominal, os pronomes podem
ocupar três posições em relação ao verbo: próclise, ênclise e
mesóclise. Encontramos a primeira delas em:
a) Diga-me a verdade, por favor.
b) Estou-te esperando.
c) Colocar-me-ei à disposição.
d) Por que ninguém me ajuda?
14. O pronome de tratamento está corretamente usado em:
a) Vossa Excelência está confortável?
b) Vossa Senhoria conheces sua obrigação?
c) Sua Santidade estivestes no Brasil em 2007.
d) Vossa Eminência não sabias do ocorrido com o Papa.
15. A pontuação encontra-se correta, EXCETO na
alternativa:
a) Acabar com a fome e a miséria, reduzir a mortalidade
infantil, melhorar a saúde das gestantes são alguns dos
Oito Objetivos do Milênio.
b) Quanto custa, este carro eu não sei.
c) Ouça, meu senhor, a outra versão dos fatos.
d) Trabalha muito; não precisa, entretanto, de dinheiro.
16. Encontram-se corretamente grafadas as palavras da
alternativa:
a) Autorretrato – antessala – panamericano – guarda-mor
b) Interestadual – subchefe – iperativo – internacional
c) Super-homem – cooperação – pós-guerra – bimestral
d) Ante-sala – contra-reforma – co-autor – fotossistema
Conhecimentos Específicos
17. Uma das estratégias da Assistência Farmacêutica foi a
criação da RENAME que é a Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais, dentre as alternativas abaixo,
assinale aquela onde se encontra um medicamento que não
pertence à RENAME:
a) Nimesulida.
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b) Fenobarbital.
c) Furosemida.
d) Glicazida.
18. Assinale a alternativa onde se encontra as diretrizes
aprovadas na Política Nacional de Medicamentos:
a) Adoção da Relação de Medicamentos Essenciais.
b) Desenvolvimento e Capacitação de Recursos Humanos.
c) Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
d) Todas as alternativas estão corretas.
19. A Política Nacional de Medicamentos - PNM ao trazer
como uma de suas principais diretrizes, a Reorientação da
Assistência Farmacêutica, impôs nova ordem acerca dos
desafios para ampliação do acesso e promoção do uso
racional de medicamentos. Assinale a alternativa onde se
encontra uma das fundamentações desse processo.
a) A centralização da gestão.
b) A promoção do acesso aos medicamentos mais caros.
c) A otimização e eficácia das atividades envolvidas na
assistência farmacêutica.
d) Nenhuma das alternativas está correta.
20. No que diz respeito aos problemas relacionados a
medicamentos, assinale a alternativa onde não configura um
problema desse tipo:
a) Segurança.
b) Friabilidade.
c) Efetividade.
d) Necessidade.
21. Sobre a farmácia clínica, assinale a alternativa correta:
a) Esta área não é restrita somente a hospitais, mas neles é
que possui maior aplicação.
b) O profissional da farmácia clínica tem a funções de
garantir o uso correto do medicamento, em conjunto com
a equipe multiprofissional dos hospitais e ambulatórios,
aumentando o tempo de internação e melhorando a
adesão destes ao tratamento para garantir uma melhor
qualidade de vida.
c) No início do século XXI a figura do farmacêutico e da
farmácia estava ligado ao boticário.
d) Farmácia clínica pode ser definida como toda atividade
executada pelo farmacêutico voltado diretamente ao
paciente através do contato indireto com este ou através
da orientação a outros profissionais clínicos, como o
médico e o dentista.
22. No que se refere à Intervenção Farmacêutica e
otimização da farmacoterapia, assinale a alternativa
INCORRETA:
a) A intervenção farmacêutica ocorre quando o profissional
realiza a monitoração farmacoterapêutica.
b) Na monitoração farmacoterapêutica é avaliado as
sobreposições terapêuticas.
c) A aceitação do paciente a terapia prescrita é um tipo de
monitoração farmacoterapêutica.
d) A veracidade da via não é um tipo de monitoração,
embora o método de administração do fármaco seja
considerado.
23. A.C. faz o uso de Citalopram 20 mg. Necessitando da
medicação, ele se dirige até a farmácia. Assinale a
alternativa onde se encontra a forma correta em que o
farmacêutico deverá proceder diante deste paciente:
a) Pedir ao paciente a apresentação da receita que deverá
vir na cor amarela A.
b) Pedir ao paciente a apresentação da receita azul de
notificação B.
c) Pedir ao paciente a apresentação da receita de controle
especial C, em duas vias.
d) Não necessita pedir nenhum tipo de receita ao paciente.

24. Sobre a biossegurança qualquer fator que possa
interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador
causando desconforto ou afetando sua saúde, do qual
podemos citar o ritmo excessivo de trabalho, a monotonia, a
repetitividade é considerado um tipo de risco:
a) Físico.
b) Biológico.
c) Ergonômico.
d) Psíquico.
25. Nos estudos da utilização de medicamentos, a escolha
do delineamento epidemiológico apropriado, a avaliação da
eficácia e da segurança dos medicamentos depende dos
objetivos de estudo. Quando queremos avaliar as reações
adversas freqüentes, com tempo de latência curto, o melhor
tipo de estudo é:
a) Coortes.
b) Casos-controle.
c) Acurácia.
d) Longitudinais.
26. A levotiroxina sódica de 150 mcg representa qual
quantidade em mg:
a) 1,50 mg.
b) 0,150 mg.
c) 0,0150 mg.
d) 0,00150 mg.
27. É considerado um agente lubrificante na farmacotécnica,
prevenindo a aderência dos pós e granulados nas punções e
matrizes, facilitando o escoamento dos mesmos no
alimentador e facilitando o preenchimento das cápsulas:
a) Amido.
b) Lactose.
c) Manitol.
d) Estearato de magnésio.
28. Interações medicamentosas é evento clínico em que os
efeitos de um fármaco são alterados pela presença de outro
fármaco, alimento, bebida ou algum agente químico
ambiental. A respeito desse assunto, assinale a alternativa
correta:
a) Os medicamentos que são considerados indutores
enzimáticos aumentam o tempo de ação do fármaco no
organismo, pois dificultam sua eliminação.
b) A carbamazepina é um inibidor enzimático.
c) Os medicamentos que são considerados indutores
enzimáticos diminuem a tempo de ação do fármaco no
organismo, pois facilitam sua eliminação.
d) O alopurinol é um indutor enzimático.
29. É um antibiótico utilizado na destruição das bactérias
gram-positivas e da micobactéria:
a) Rifampicina.
b) Lincomicina.
c) Amoxicilina.
d) Cloranfenicol.
30. A hipertensão conhecida popularmente como pressão
alta é uma das doenças com maior prevalência no mundo
moderno, sendo também uma das principais causas de
morte por AVE e infarto agudo do miocárdio. Pacientes
gestantes também podem sofrer deste mal, porém há a
necessidade de um anti-hipertensivo próprio nesses casos
para que não afete a gestação, sendo assim a gestante
deverá usar para controlar sua pressão arterial:
a) Captopril.
b) Metildopa.
c) Hidroclorotiazida.
d) Verapamil.
31. Assinale a alternativa correta a respeito
medicamentos usados no tratamento de neoplasias:
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a) A bromocriptina é um exemplo de antineoplásico
citotóxico.
b) A vincristina é um antineoplásico que atua na redução das
prolactinonas.
c) O raloxifeno é um exemplo de agente antineoplásico.
d) A maioria dos agentes antineoplásicos são citotóxicos
agindo diretamente sobre os ácidos nucléicos.
32. Os anti-histamínicos são fármacos usados no tratamento
das alergias, sendo que os de primeira geração causam
sonolência devido ao fato de atravessarem a barreira
hematoencefálica, já os anti-histamínicos de segunda
geração não causam sonolência, pois os mesmos não
conseguem atingir essa barreira. Assinale a alternativa onde
se encontra um anti-histamínico de segunda geração:
a) Cetotifeno.
b) Dexclorfeniramina.
c) Loratadina.
d) Hidroxizina.

a) HDL, LDL E TGP.
b) LDL, HDL E CPK.
c) LDL, HDL E TGP.
d) HDL, LDL E CPK.
40. É uma anemia (macrocítica de classificação) que resulta
da inibição da síntese de DNA na produção de glóbulos
vermelhos, isto é frequentemente devido à deficiência de
vitamina B12 e/ou ácido fólico. A anemia acima descrita se
refere a :
a) Perniciosa.
b) Falciforme.
c) Ferropriva.
d) Megaloblástica.

33. Os bloqueadores ou agentes antimuscarínicos são
seletivos para o sistema parassimpático, agindo unicamente
nos receptores muscarínicos, bloqueando ou inibindo as
ações da acetilcolina nestes receptores. São exemplos de
agentes antimuscarínicos, exceto:
a) Atropina.
b) Hiocina.
c) Ipratrópio.
d) Pancurônio.
34. De acordo com a lei nº 8.080 do SUS, estão incluídas no
seu campo de atuação a execução de várias ações, exceto:
a) Saúde dos idosos.
b) Saúde do trabalhador.
c) Ação de vigilância epidemiológica.
d) Ação de vigilância sanitária.
35. Assinale a alternativa onde se encontra um exemplo de
Atenção de Alta Complexidade:
a) Atenção aos diabétidos.
b) Pacientes transplantados.
c) Atenção aos hipertensos.
d) Gestantes.
36. Á luz do Código de Ética farmacêutica assinale a
alternativa onde não configura uma proibição por parte do
profissional farmacêutico:
a) Interagir com o médico prescritor.
b) Exercer simultaneamente a medicina.
c) Obstar ação fiscalizadora das autoridades sanitárias ou
profissionais.
d) Aceitar remuneração abaixo do estabelecido como o piso
salarial.
37. São conservantes utilizados na Bioquímica Clínica,
exceto:
a) Heparina.
b) Citrato de sódio.
c) Oxalato de cálcio.
d) EDTA.
38. Assinale a alternativa onde não se encontra um tipo de
exame imunológico:
a) Antiestreptolisina.
b) Creatinina.
c) Teste luético.
d) Proteína C reativa.
39. Um paciente dirige-se ao laboratório desejando realizar
alguns exames bioquímicos. Assinale a alternativa onde se
encontra respectivamente os exames que irão detectar
desse paciente o “colesterol bom”, o “colesterol ruim” e as
enzimas das células hepáticas.
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