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Cargo: Farmacêutico 
 
Língua Portuguesa 
 
01. Identifique qual função da partícula se está exercendo nas 
orações que seguem: pronome apassivador, índice de 
indeterminação do sujeito, pronome reflexivo ou pronome 
recíproco. 
I– A sombra da nuvem desenhava-se no chão. 
II– Venderam-se as máquinas de escrever. 
III– Dorme-se cedo na casa de meu tio. 
IV– Os adolescentes abraçaram-se depois da peça. 
V– A viúva se deixou consolar. 
VI– Precisa-se de escriturário. 
VII– A bela modelo se olhava no espelho. 
VIII– Aqui se trabalha. 
Assinale a alternativa incorreta. 
a) Nas frases I, V e VII a partícula “se” exerce a função de 

índice de indeterminação do sujeito. 
b) Na frase II a partícula “se” exerce a função de pronome 

apassivador. 
c) Nas frases III, VI e VIII a partícula “se” exerce a função de 

índice de indeterminação do sujeito. 
d) Apenas na frase IV a partícula “se” exerce a função de 

pronome recíproco. 
 
02. Leia as frases a seguir e assinale a alternativa correta.  
PALAVRAS PARÔNIMAS 
I– José realizou um negócio (vultoso/ vultuoso). 
II– Sueli ligou o fio no (bucal/bocal). 
III– Rodolfo queria (sortir/surtir) a despensa, mas sua sugestão 
não (sortiu/surtiu) efeito.  
IV– Está muito calor, são dez horas e eu já estou 
(soando/suando). 
V– Atacada por moléstia rara, o rosto dela ficou (vultoso/ 
vultuoso). 
VI– Parabéns pela conquista do campeonato. Meus 
(comprimentos/cumprimentos). 
a) I vultoso, II bocal, III sortir e surtiu, IV suando, V vultuoso, VI 

cumprimentos. 
b) I vultoso, II bucal, III sortir e surtiu, IV soando, V vultuoso, VI 

cumprimentos. 
c) I vultoso, II bocal, III surtir e surtiu, IV suando, V vultoso, VI 

cumprimentos. 
d) I vultoso, II bocal, III sortir e sortir, IV suando, V vultuoso, VI 

cumprimentos. 
 
03. Classifique os termos destacados: predicativo do sujeito 
(PS) e predicativo do objeto (PO). 
I– Ele é um grande cientista. 
II– Esses cupins são infernais. 
III– O poeta vivia bêbado. 
IV– Os alunos deixaram à escola desconfiados. 
V– Considerei os debates interessantes. 
Assinale a alternativa correta. 
a) I PS, II PO, III PO, IV PO, V PS. 
b) I PS, II PS, III PS, IV PS, V PO. 
c) I PS, II PO, III PO, IV PS, V PS. 
d) I PO, II PO, III PO, IV PO, V PS. 
 
04. Justifique as próclises destacadas. PRÓCLISES 
I– Jamais me revelaram o segredo. 
II– Nunca lhe pediram o passaporte. 
III– Finalmente te conheci. 
IV– Sei de quem me falas. 
V– Alguém me avisou. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Palavra negativa I, palavra negativa II, advérbio III, pronome 

indefinido IV, pronome indefinido V. 
b) Palavra negativa I, advérbio II, advérbio III, pronome 

indefinido IV, pronome indefinido V. 

c) Advérbio I, palavra negativa II, advérbio III, pronome 
indefinido IV, pronome indefinido V. 

d) Advérbio I, advérbio II, advérbio III, pronome indefinido IV, 
pronome indefinido V. 

 
Leia o texto. 
 
SONETO DE SEPARAÇÃO 
 
  De repente do riso fez-se o pranto 
  silencioso e branco como a bruma 
  e das bocas unidas fez-se a espuma 
  e das mãos espalmadas fez-se o espanto. 
 
  De repente da calma fez-se o vento 
  que dos olhos desfez a última chama 
  e da paixão fez-se o pressentimento 
  e do momento imóvel fez-se o drama. 
 
  De repente, não mais que de repente 
  fez-se de triste o que se fez amante 
  e de sozinho o que se fez contente 
 
  fez-se do amigo próximo o distante 
  fez-se da vida uma aventura errante 
  de repente, não mais que de repente. 
 
                                                               (Vinícius de Moraes) 
 
05. Leia as afirmações sobre o texto. 
I- O sentido conotativo de uma palavra é o sentido ou as ideias 
que nossa mente nos sugere em relação à palavra. 
II- A antítese consiste na aproximação de palavras ou 
expressões de sentido oposto. 
III- A comparação é o fato de confrontar, de estabelecer 
semelhanças entre seres ou coisas, tendo por finalidade tornar 
mais clara, mais compreensível e mais expressiva a ideia que 
se quer expressar. 
IV- A metáfora é o uso de uma palavra ou expressão num 
sentido diferente daquele que lhe é comum. É uma 
comparação sintetizada em que se elimina o termo médio. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Todas as afirmações estão incorretas. 
b) Todas as afirmações estão corretas. 
c) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as afirmações II, III e IV estão corretas. 
 
06. Leia as afirmações sobre o texto. 
I- As rimas são (pranto/espanto; espuma/bruma; 
vento/pressentimento; chama/drama; amante/distante). 
II- O sentido figurado ou conotativo está presente na 
linguagem. 
III- A linguagem é complexa, exigindo particular esforço na sua 
leitura ou decodificação. 
IV- Há a repetição intencional da expressão “de repente”, e do 
verso “de repente, não mais que de repente”. A reiteração 
mencionada, além de dar ritmo e melodia ao poema, é uma 
maneira (insistente) de o poeta expressar como se deu a 
separação.  
Assinale a alternativa correta. 
a) Todas as afirmações estão incorretas. 
b) Todas as afirmações estão corretas. 
c) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as afirmações II, III e IV estão corretas. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
07.  No que diz respeito às normas de Biossegurança em 
farmácia, assinale a alternativa correta sobre as áreas que uma 
farmácia de manipulação deve ter: 
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a) Área de armazenamento, de dispensação, de manipulação e 
administrativa. 

b) Área de armazenamento, de manipulação e administrativa. 
c) Área de dispensação, manipulação e administrativa. 
d) Área de armazenamento, de manipulação e dispensação. 
 
08. De acordo com a Lei do SUS, suas ações deverão ser: 
a) Municipalizada, centralizada com direção única em cada 

esfera de governo. 
b) Regionalizada, descentralizada com direção única em cada 

esfera de governo. 
c) Regionalizada, centralizada com direção única em cada 

esfera de governo. 
d) Municipalizada, descentralizada com diversas direções nas 

esferas governamentais. 
 
09. A relação entre medicamentos e economia é estudada pela 
Farmacoeconomia, a qual representa uma área da economia 
da saúde, que foi utilizada intuitivamente durante muitos anos.  
Sobre esse assunto, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A farmacoeconomia busca prover os pagadores (governos 

ou planos de saúde), médicos e pacientes com uma 
informação explicita sobre o retorno, o investimento e as 
relação entre os dois. 

b) A farmacoeconomia é dominada por um simples conceito 
teórico: o de custo-efetividade. 

c) A farmacoeconomia é regulada pela CMED. 
d) A farmacoeconomia não se preocupa com a formação de 

cartel. 
 
10. De acordo com a Portaria nº 344 de 12 de maio de 1998, 
assinale a alternativa onde se encontra um medicamento que 
pertença a lista B2. 
a) Alprazolam. 
b) Citalopram. 
c) Anfepramona. 
d) Amitriptilina. 
 
11. A Farmacotécnica é ciência e arte de transformar drogas ou 
princípios ativos em medicamentos. Assinale a alternativa 
correta a respeito dos diluentes utilizados nas formulações: 
a) São materiais de enchimento usados em maior proporção na 

formulação. 
b) São materiais usados para assegurar a fluidez dos pós ou 

granulados. 
c) São materiais usados para facilitar a diluição e dissolução do 

fármaco, para que a mesma seja mais efetiva 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
12. A Farmacocinética é a ciência que estuda o “caminho” do 
fármaco no organismo, o qual envolve várias etapas. No que 
diz respeito à etapa de absorção dos fármacos, assinale a 
alternativa correta: 
a) Quanto mais hidrossolúvel a droga for, mais facilmente ela 

será absorvida. 
b) As moléculas apolares são absorvidas com maior dificuldade 

quando comparadas as moléculas polares. 
c) Substâncias ionizadas possuem maior grau de absorção. 
d) A absorção ocorre quando o medicamento atravessa 

barreiras até atingir a circulação sangüínea. 
 
13. Uma interação medicamentosa do tipo farmacocinética no 
momento da distribuição dos fármacos, na qual eles competirão 
pelas mesmas proteínas de ligação, resultará em: 
a) Superdosagem, pois haverá um aumento do fármaco dentro 

das células. 
b) Diminuição do efeito do fármaco, pois haverá uma 

diminuição do fármaco dentro das células. 
c) Reações alérgicas. 
d) Nenhum tipo de alteração farmacológica. 

14. Assinale a alternativa onde se encontra um antibiótico que 
pertence à família dos Aminoglicosídeos: 
a) Norfloxacina. 
b) Tobramicina. 
c) Azitromicina. 
d) Eritromicina. 
 
15. Assinale a alternativa onde se encontra respectivamente 
um antiinflamatório não esteroidal, um antiinflamatório 
esteroidal e um derivado do ópio: 
a) Tramadol, Diclofenaco e Morfina. 
b) Betametasona, Diclofenaco e Tramadol. 
c) Nimesulida, Dexametasona e Morfina. 
d) Betametasona, Ibuprofeno e Morfina. 
 
16. A pressão arterial elevada é um problema de saúde 
pública. Diversas classes medicamentosas são utilizadas no 
seu tratamento, que por ser uma doença crônica, o tratamento 
é o uso contínuo da medicação. A respeito desse assunto, 
assinale a alternativa onde se encontra um antagonista dos 
receptores de angiotensina II: 
a) Losartana. 
b) Enalapril. 
c) Metildopa. 
d) Anlodipino. 
 
17. São fármacos com função de anticoagulantes, ou 
antiagregantes plaquetários que são utilizados para melhorar a 
circulação sanguínea e dessa forma evitar trombos, EXCETO: 
a) Ácido acetilsalicílico. 
b) Ticlopidina.  
c) Clopidogrel. 
d) Nitrofurantoína. 
 
18. É um ansiolítico, que pertence à classe dos 
benzodiazepínicos, que também possui efeito anti-epiléptico: 
a) Alprazolam. 
b) Carbamazepina. 
c) Clonazepam. 
d) Bromazepam. 
 
19. Na Bioquímica clínica, problemas relacionados à enzima 
Lipase, é sugestiva de qual tipo de enfermidade: 
a) Enfermidade renal. 
b) Enfermidade pancreática. 
c) Enfermidade hepática. 
d) Enfermidades musculares. 
 
20. É um protista ciliado, causador de infecção no intestino 
grosso do homem, sendo que ela se manifesta com febre, 
anorexia, náuseas, vômitos e diarréia que pode evoluir à 
disenteria. De acordo com as características supracitadas, 
assinale a alternativa onde se encontra o referido parasita: 
a) Balantidium coli. 
b) Enterobius vermiculares. 
c) Entamoeba histolytica. 
d) Trichomonas. 




