
                                                                                                       

Prefeitura Municipal de Lagoa Grande – Pernambuco 

Concurso Público Nº 001/2012 

 

FARMACÊUTICO 

 

Nome:____________________________________________________________________     Nº de Inscrição:______________ 

INSTRUÇÕES 

1. Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados. 

2. A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída e deve ser assinada no local indicado, ela será o único instrumento usado 
para a correção de suas respostas. 

3. DURAÇÃO DA PROVA: 4h, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 

4. Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 40, seguindo-se a cada uma 05 (cinco) opções (respostas), 
precedidas das letras a, b, c, d e e. Cada questão tem peso igual a 2,5 pontos; 

5. Na FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. 

6. Não amasse nem dobre a FOLHA DE RESPOSTAS, NÃO USE BORRACHA. 

7. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 

8. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o 
total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova. 

9. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 
permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.). 

10. Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser 
copiados as suas respostas feitas no CARTÃO DE RESPOSTAS. 

11. Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, 
que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência acarretará a 
sua exclusão do concurso. 
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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS) 
 
Texto para as questões: 1, 2, 3, 4 e 5                                         
 
   A bomba atômica 
     
A bomba atômica é triste 
Coisa mais triste não há 
Quando cai, cai sem vontade 
Vem caindo devagar 
Tão devagar vem caindo 
Que dá tempo a um passarinho 
De pousar nela e voar... 
Coitada da bomba atômica 
Que não gosta de matar! 
 
Coitada da bomba atômica 
Que não gosta de matar 
Mas que ao matar mata tudo 
Animal e vegetal 
Que mata a vida da terra 
E mata a vida do ar 
Mas que também mata a guerra... 
A bomba atômica que aterra! 
Pomba atômica da paz! 
 
Pomba tonta, bomba atômica 
Tristeza, consolação 
Flor puríssima do urânio 
Desabrochada no chão 
Da cor pálida do hélium 
E odor de rádium fatal 
Loelia mineral carnívora 
Radiosa rosa radical 
 
Nunca mais, oh bomba atômica 
Nunca, em tempo algum, jamais 
Seja preciso que mates 
Onde houver morte demais: 
Fique apenas a tua imagem 
Aterradora miragem 
Sobre as grandes catedrais: 
Guardiã de uma nova era 
Arcanjo insigne da paz! 
 
(Vinicius de Morais, O encontro do cotidiano, in: 
OBRA POÉTICA. Rio de Janeiro) 
 

QUESTÃO 1 
 
Após analisar as alternativas a respeito do texto 
A BOMBA ATÔMICA, marque a incorreta: 
a) No poema, percebe-se a personificação da 
bomba atômica pelo poeta, em alguns versos. 
b) A bomba atômica mata somente animal, 
vegetal, a vida da terra, a vida do ar. 
c) Na última estrofe do poema, o poeta 
manifesta um desejo em relação à bomba 
atômica. 
d) Para o poeta a bomba atômica tem um papel 
diferente daquele que grande parte das pessoas 
confere a ela. 
e) O poeta tem uma visão contraditória em 
relação à bomba. 
 
QUESTÃO 2 
 
“ A bomba atômica é triste 
   Coisa mais triste não há 
   Quando cai, cai sem vontade 
   Vem caindo devagar”. 
 
Assinale a única alternativa cuja palavra não 
pode substituir a que está sublinhada na 
estrofe, pois expressa uma relação semântica 
diferente: 
a) Assim que 
b) Logo que 
c) Desde que 
d) Embora 
e) Mal 
 
QUESTÃO 3 
 
“Pomba tonta, bomba atômica 
  Flor puríssima de urânio” 
 
Nos versos acima, há uma figura de linguagem 
que é denominada: 
a) hipérbole 
b) antítese 
c) eufemismo 
d) pleonasmo 
e) metáfora 
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QUESTÃO 4 
 
Marque a alternativa que contém vocábulos 
retirados do texto e que são acentuados 
conforme a mesma regra de acentuação gráfica: 
a) também / puríssima / atômica / atônita 
b) puríssima / pálida / atônita / atômica 
c) rádium / urânio / pálida / também 
d) há / dá / hélium / rádium 
e) atônita / rádium / urânio / também 
 
QUESTÃO 5 
 
Assinale a alternativa em que o par de palavras 
não constitui sinônimos: 
a) insigne / notável 
b) atônita / cruel 
c) aterradora / assustadora 
d) radiosa / resplandecente 
e) consolação / conforto 
 
QUESTÃO 6 
 
Só há uma alternativa cuja pontuação está 
incorreta. Marque-a: 
a) Não fui convidada para a reunião, mas eu 
vim, chefe. 
b) “Quando você me ouvir cantar, 
      Venha, não creia, eu não corro perigo”.    
      (Caetano Veloso) 
c) “Não comas, que o tempo é chegado”.  
      (José Saramago) 
d) Parecia que íamos ter uma noite bastante 
enluarada. 
e) Estamos aqui queridos amigos; não fiquem 
pois tristes. 
 
QUESTÃO 7 
 
Devem haver medidas de combate à dengue. (  ) 
Crê-se nas pessoas idôneas. (  ) 
“No céu, anunciava-se as trovoadas de verão”.   
(  ) 
Já faziam três semanas que ela nos aguardava.   
(  ) 
Qual de vocês solucionará o caso em questão?   
(  ) 

Ponha C ou I nos parênteses conforme a 
concordância verbal de cada frase esteja 
CORRETA ou INCORRETA. A seguir, marque a 
sequência correta: 

a) I, C, I, I, C 
b) C, I, I, C, I 
c) I, C, C, C, C 
d) I, I, C, C, I 
e) C, C, C, I, I 
 
QUESTÃO 8 
 
Marque a alternativa em que o significado do 
prefixo em destaque e que entra na formação 
das palavras está incorreta: 
a) justapor (justa) posição interior 
b) desfazer (des) ação contrária 
c) inativo (in) negação 
d) decrescer (de) movimento de cima para baixo 
e) perímetro (peri) movimento em torno. 
 
QUESTÃO 9 
 
Assinale a alternativa em que todas as palavras 
devem ser preenchidas com a(s) letra (s) dos 
parênteses. 
a) agili__ar / inutili __ar / parali__ação / 
desli__e (Z) 
b) en__iqueirar / in__ação / fei__e / debo__e 
(CH) 
c) aneste__iar / fri__ar / ali__amento / bi__ar 
(S) 
d) arran__e / en__eitado / mar__eat / 
enri__ecer (J) 
e) ab__lir / eng__lir / mag__ar / b__rb__lhar (O) 
 
QUESTÃO 10 
 
   “DENGUE: 
    DÁ PARA EVITAR? 
    Enquanto a vacina não vem, prevenção 
    contra o mosquito ainda é a melhor 
    maneira de enfrentar o problema”. 
 
(VEJA – edição 2253 – ano 45 – nº 4 - 25 de janeiro de 2012) 
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No texto acima, predomina uma das funções da 
linguagem, que consta numa das alternativas 
abaixo. Após identificá-la, marque essa 
alternativa: 
a) emotiva 
b) poética 
c) fática 
d) metalinguística 
e) referencial 
 
ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 11 
 
O presidente da Infraero, Gustavo do Vale, 
afirmou que o governo deverá conceder ao 
setor privado a construção de três novos 
aeroportos, em Porto Alegre, Recife e Salvador. 
Segundo o executivo, os aeroportos existentes 
nessas cidades terão sua capacidade máxima 
atingida em dez anos. Ele afirmou também que 
a partir de 2030, São Paulo precisará de um 
novo aeroporto, mesmo após as concessões de 
Guarulhos e Viracopos. (Fonte: Redação do 
DIARIODEPERNAMBUCO.COM.BR - 01/03/2012 
| 15h12 | Aviação). 
 
Recentemente o governo privatizou três 
aeroportos no Brasil. Os aeroportos privatizados 
são dos seguintes Estados: 
a) Pernambuco, Bahia e Ceará; 
b) São Paulo, Bahia e Pernambuco; 
c) Rio de Janeiro, Mato Groso e Goiás; 
d) São Paulo, Brasília e Minas Gerais; 
e) Pará, São Paulo e Santa Catarina. 
 
QUESTÃO 12 
 
“A nossa ideia é imediatamente, já, chamar 

arquitetos para fazer desenhos, inclusive um 

desenho mais novo. Não estou dizendo que é 

por isso que aconteceu o incêndio, mas, 

obviamente, a base começou há 30 anos, então, 

ali ela foi agregando um pedaço ou outro. Agora 

já podemos pensar numa coisa para o futuro, 

digamos, de maneira mais completa, mais 

orgânica”, disse Amorim. (Fonte: 

http://www.correiodopovo.com.br/Noticias/?N

oticia=396730). 

Celso Amorim é o atual ministro da defesa e 

este depoimento acima se refere a uma 

importante base de pesquisa que foi 70% 

destruído por um incêndio. Essa base de 

Pesquisa fica em: 

a) Ilha Galápagos; 

b) Pólo Norte; 

c) Guantánamo 

d) Fernando de Noronha; 

e) Antártica. 

 

QUESTÃO 13 
 
ARGENTINA SOBE O TOM E ACUSA BRITÂNICOS 
DE 'MILITARIZAR' ATLÂNTICO SUL.  
(BBC Brasil – 07/02/2012).  
 
A manchete acima se refere a que episódio? 
a) Reclamação da presidenta Cristina Kirchner 
sobre decisão do primeiro-ministro britânico, 
David Cameron, de enviar um navio de guerra 
ao arquipélago das ilhas Malvinas; 
b) Chegada do herdeiro do trono inglês príncipe 
William às ilhas Malvinas; 
c) Solicitação da presidenta Cristina Kirchner aos 
empresários para não importar produtos 
ingleses; 
d) Isolamentos dos ilhéus através de cortes de 
vôos entre Buenos Aires e as ilhas Malvinas; 
e) Insatisfação por causa da atividade de 
prospecção de Petróleo na ilha. 
 
QUESTÃO 14 
 
No ano de 2012 completam vinte anos de um 
importante evento sobre o meio ambiente 
realizado no Brasil: A ECO 92. Nesse ano a ONU 
– Organização das Nações Unidas está 
organizando no Brasil outro evento para discutir 
as questões do meio ambiente. Esse evento está 
sendo chamado de: 
a) Eco 2012; 
b) Protoloco de Kioto; 
c) Fórum Social Mundial 
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d) Rio +20 
e) Eco 9Minis. 
 
QUESTÃO 15 
 
“Os representantes de 70 países reunidos em 
um encontro na Tunísia condenaram, ontem, o 
regime do ditador Bashar al Assad, e pediram 
uma solução política para a crise e a violência 
que acometem o país.  As autoridades ainda 
afirmaram que pretendem fazer uma "tsunami" 
de pressões para tentar diminuir o apoio interno 
a Assad. O grupo também pede a entrada da 
missão conjunta de observadores da Liga Árabe 
e da Organização das Nações Unidas (ONU) e a 
criação de uma força de paz com membros das 
duas organizações.”  
(Fonte:http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?c
odigo=1108301). 

O país que Bashar Al Assad governa é: 
a) Síria; 
b) Egito; 
c) Líbia; 
d) Israel; 
e) Palestina. 
 
LEGISLAÇÃO SUS 
 
QUESTÃO 16 
 
Leia as afirmativas abaixo, assinale verdadeiro 
ou falso, de acordo com as responsabilidades 
gerais da Gestão do Sistema Único de Saúde, 
estabelecida pela Portaria nº. 399/GM, de 22 de 
fevereiro de 2006 e, em seguida, assinale a 
alternativa correta: 
 
Todo município é responsável pela integralidade 
da atenção à saúde da sua população, 
exercendo essa responsabilidade de forma 
solidária com o estado e a união; (   ) 
Todo município deve assumir a gestão e 
executar as ações de atenção básica, incluindo 
as ações de promoção e proteção no seu 
território; (   )  
Cabe à União, conjuntamente com os Estados e 
o Distrito Federal, apoiar técnica e 
financeiramente os municípios para que estes 

assumam integralmente sua responsabilidade 
de gestor da atenção à saúde dos seus 
munícipes; (   ) 
Ao município cabe organizar e pactuar com 
Estado, o processo de referência intermunicipal 
das ações e serviços de média e alta 
complexidade a partir da atenção básica, de 
acordo com a programação pactuada e 
integrada da atenção à saúde; (   )  
Aos Estados cabe responder, subsidiariamente, 
pela integralidade da atenção à saúde da 
população. (   ) 
a) V, V, F, F e F; 
b) V, F, V, F e V; 
c) F, V, F, F e V; 
d) F, F, V, V e F; 
e) V, V, V, V e F. 
 
QUESTÃO 17 
 
Leia as afirmativas abaixo e assinale a que 
contém informação incorreta sobre vigilância 
epidemiológica e as doenças emergentes e 
reemergentes. 
a) Doenças emergentes são aquelas associadas à 
descoberta de agentes até então 
desconhecidos, ou as que se expandem ou 
ameaçam expandir-se para áreas consideradas 
indenes. A aids e as hantaviroses são exemplos 
de doenças novas que emergiram. Já a doença 
de Chagas, que apresenta considerável redução 
de casos novos em amplas faixas do território 
brasileiro, onde era reconhecida há muitas 
décadas, está emergindo na Amazônia, região 
que até poucos anos atrás era considerada livre 
desta doença. 
b) Em linhas gerais, doenças emergentes são 
doenças novas, desconhecidas da população. 
São causadas por vírus ou bactéria nunca antes 
descritos ou por mutação de um vírus já 
existente. Também é possível que sejam 
causadas por um agente que só atingia animais, 
e que agora afeta também seres humanos. 
Como exemplo de doença emergente podemos 
citar a Dengue. 
c) Já as doenças reemergentes são aquelas já 
conhecidas e que foram controladas, mas 
voltaram a apresentar ameaça para a saúde 
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humana. A dengue entra nesse conceito. Até a 
reintrodução do Aedes aegipyti no país, em 
1967, a dengue chegou a ser considerada 
erradicada. Porém, depois foi registrada uma 
série de surtos, o maior deles em 2002, quando 
foram notificados quase 800 mil casos da 
doença. 
d) O termo emergente também pode ser 
utilizado para descrever quando uma doença 
atinge uma região antes indene, ou seja, onde 
até então nunca tinha sido detectado caso da 
moléstia. 
e) Todas as afirmativas são incorretas. 
 
QUESTÃO 18 
 
Considerando o disposto na Constituição 
Federal, assinale a alternativa incorreta. 
a) A assistência à saúde é livre à iniciativa 
privada. 
b) As instituições privadas poderão participar de 
forma complementar do sistema único de 
saúde, segundo diretrizes deste, mediante 
contrato de direito público ou convênio, tendo 
preferência às entidades filantrópicas e as sem 
fins lucrativos. 
c) A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido 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. 
d) As ações e serviços públicos de saúde 
integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único. 
e) São de relevância pública as ações e serviços 
de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos 
termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução 
ser feita diretamente ou através de terceiros e, 
também, por pessoa física ou jurídica de direito 
público. 
 
QUESTÃO 19 
 
Acerca da Organização, Direção e Gestão do 
Sistema Único de Saúde, descrita na Lei Federal 

nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, assinale a 
alternativa correta. 
a) Os municípios, quando autorizados por Lei 
Estadual, poderão constituir consórcios para 
desenvolver em conjunto as ações e os serviços 
de saúde que lhes correspondam. 
b) Serão criadas comissões intersetoriais de 
âmbito nacional, subordinadas ao Conselho 
Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios 
e órgãos competentes e por entidades 
representativas da sociedade civil. As comissões 
intersetoriais terão a finalidade de articular 
políticas e programas de interesse para a saúde, 
cuja execução envolva áreas compreendidas no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
c) Deverão ser criadas Comissões Permanentes 
de integração entre os serviços de saúde e as 
instituições de ensino profissional e superior. 
Cada uma dessas comissões terá por finalidade 
propor prioridades, métodos e estratégias para 
a formação e educação continuada dos recursos 
humanos do Sistema Único de Saúde (SUS), na 
esfera correspondente, assim como em relação 
à pesquisa e à cooperação técnica entre essas 
instituições. 
d) As ações e serviços de saúde, executados 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja 
diretamente ou mediante participação 
complementar da iniciativa privada, serão 
organizados de forma centralizada e 
hierarquizada em níveis de complexidade 
crescente. 
e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 20 
 
Considerando o disposto na Lei Federal nº. 
8.080, de 19 de setembro de 1990, e a Portaria 
nº. 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, 
assinale a alternativa incorreta sobre a política 
de recursos humanos do Sistema Único de 
Saúde. 
a) A política de recursos humanos para o SUS é 
um eixo estruturante e deve buscar a 
valorização do trabalho e dos trabalhadores de 
saúde, o tratamento dos conflitos, a 
humanização das relações de trabalho. 
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b) Os serviços públicos que integram o Sistema 
Único de Saúde (SUS) constituem campo de 
prática para ensino e pesquisa, mediante 
normas específicas, elaboradas conjuntamente 
com o sistema educacional. 
c) Os servidores que legalmente acumulam dois 
cargos ou empregos poderão exercer suas 
atividades em mais de um estabelecimento do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
d) Estados, Municípios dependem das decisões 
tomadas pela União para suprir suas 
necessidades de manutenção e expansão dos 
seus próprios quadros de trabalhadores de 
saúde. 
e) Nenhuma das anteriores. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21 
 
Farmacocinética pode ser descrita como o 
caminho que o medicamento faz no organismo 
e as etapas que a droga sofre desde a 
administração até a excreção. Identifique entre 
as alternativas a seguir a proposição incorreta a 
respeito da etapa de absorção dos fármacos. 
a) O processo de Absorção de um fármaco é a 
primeira etapa que vai desde a escolha da via de 
administração até a chegada da droga à 
corrente sanguínea. 
b) O processo de Absorção deve passar por 
alguma barreira dada pela via de administração 
escolhida, que pode ser: cutânea, subcutânea, 
respiratória, oral, retal, muscular. 
c) Vias de administração como intravenosa e 
intra-arterial pulam a etapa de absorção, já que 
caem direto na circulação. 
d) A maioria dos fármacos é absorvida no 
intestino, e poucos fármacos no estômago, os 
fármacos são melhores absorvidos quando 
estiverem em sua forma não ionizada. 
e) Fatores como pH do meio, forma 
farmacêutica, característica química e 
patologias (úlceras por exemplo), não 
interferem perceptivelmente na absorção da 
droga. 
 
 

QUESTÃO 22 
 
Sobre Farmacocinética e as etapas que a droga 
sofre no organismo, identifique a alternativa 
incorreta sobre essas. 
a) Efeito de primeira passagem é a 
metabolização do fármaco pelo fígado e pela 
microbiota intestinal, antes que o fármaco 
chegue à circulação sistêmica. Todas as vias de 
administração estão sujeitas a esse efeito, 
principalmente por via retal. 
b) Distribuição é a etapa em que a droga é 
disponibilizada no organismo através da 
circulação. Ela chega primeiramente nos órgãos 
mais vascularizados e depois sofre 
redistribuição aos tecidos menos irrigados. É 
nessa etapa que a droga vai chegar ao local 
onde vai atuar. 
c) A fase onde a droga é transformada em um 
composto mais hidrossolúvel para a posterior 
excreção é chamada Metabolismo ou 
biotransformação. O fígado é o órgão que 
prepara a droga para a excreção. 
d) Pela excreção, os compostos são removidos 
do organismo para o meio externo. Fármacos 
hidrossolúveis, carregados ionicamente, são 
filtrados nos glomérulos ou secretados nos 
túbulos renais, não sofrendo reabsorção 
tubular, pois têm dificuldade em atravessar 
membranas. Excretam-se, portanto, na forma 
ativa. 
e) Uma vez que se introduza a droga no 
organismo, essas etapas ocorrem de forma 
simultânea sendo essa divisão apenas de caráter 
didático.         
 
QUESTÃO 23 
 
Qual das seguintes proposições apresenta a 
definição correta de Farmacodinâmica: 
a) Não se trata do estudo do seu mecanismo de 
ação, e sim do estudo dos efeitos bioquímicos e 
fisiológicos das drogas. 
b) É o campo da farmacologia que estuda os 
efeitos fisiológicos dos fármacos nos 
organismos, seus mecanismos de ação e a 
relação entre concentração do fármaco e efeito.  
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c) Esta relacionada somente ao mecanismo de 
ação dos fármacos. 
d) Esta relacionada à orientação correta do uso 
dos fármacos e regras para determinação de 
posologia adequada. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
QUESTÃO 24 
 
Os Hipnóticos são uma classe de substâncias 
que atuam sobre o Sistema Nervoso Central. 
Sobre os fármacos hipnóticos, identifique como 
verdadeiras e falsas as proposições abaixo e a 
seguir assinale a proposição que representa a 
sequência correta: 
1- São substâncias que determinam graus 
variados de depressão sobre o SNC.  
2- Essa depressão depende de fatores como via 
de administração, dose da substância e maior 
ou menor sensibilidade do paciente à droga.  
3- Em doses maiores ou em caso de maior 
sensibilidade ao hipnótico, poderá ocorrer o 
coma. 
4- Diferentemente da anestesia geral, no coma, 
nem sempre as funções vitais são mantidas, pois 
caso a depressão seja mais profunda, poderá 
acarretar no comprometimento bulbar com 
paralisia respiratória, parada cardíaca e morte. 
5- Hipnóticos são fármacos capazes de induzir o 
sono dessa forma, todos os fármacos 
benzodiazepínicos podem ser considerados 
medicamentos pertencentes a essa classe, por 
possuir ação predominantemente hipnótica. 
a) V, F, V, V, F. 
b) V, F, V, V, V. 
c) V, V, V, V, V. 
d) V, V, V, V, F. 
e) Nenhuma das sequências anteriores esta 
correta. 
 
QUESTÃO 25 
 
As drogas classificadas como ansiolíticas 
também atuam sobre o sistema nervoso central 
e é a respeito delas que são apresentadas as 
afirmativas abaixo; Após identifica-las como 
verdadeiras ou falsas, assinale a proposição que 
representa a sequência correta: 

(  ) Ansiolíticos são drogas sintéticas utilizadas 
para diminuir a ansiedade e a tensão. Elas agem 
sobre áreas do cérebro que controlam a 
ansiedade e o estado de alerta relaxando os 
músculos.  
(  ) Os Ansiolíticos formam uma categoria de 
medicamentos capazes de exercer sua ação 
(redução da ansiedade e efeito calmante), com 
pouco ou nenhum efeito sobre as funções 
motoras ou mentais.  
(  ) São exemplos de medicamentos ansiolíticos: 
Bromazepam e Diazepam.  
(  ) Os ansiolíticos benzodiazepínicos quando 
utilizados por um longo período podem causar 
dependência. Os ansiolíticos prejudicam 
principalmente mulheres grávidas podendo 
causar má formação do feto.  
(  ) Os efeitos dos ansiolíticos são 
potencializados quando os mesmos são 
administrados conjuntamente com o consumo 
de álcool.  
a) V, V, V, V, V. 
b) V, F, F, V, V. 
c) V, V, F, V, V. 
d) F, F, F, V, V. 
e) Nenhuma das sequências anteriores esta 
correta. 
 
QUESTÃO 26 
 
Anticonvulsivantes são drogas que atuam nas 
convulsões epilépticas e crises tônico-clônicas 
parciais incluindo as secundariamente 
generalizadas. Após analisar as proposições 
abaixo, identifique as mesmas como verdadeiras 
ou falsas e a seguir assinale a sequência correta:  
(  ) Os anticonvulsivantes são utilizados no 
tratamento de transtornos de humor, como 
transtorno bipolar e ciclotimia.  
( ) Os anticonvulsivos funcionam como 
estimulantes rápidos das sinapses, com o 
objetivo de salvar neurônios, estabilizar o 
humor e controlar a ansiedade.  
(  ) Anormalidades bioquímicas em adultos que 
usam drogas anticonvulsivantes incluem 
hipocalcemia, hipofosfatemia, redução dos 
níveis dos metabólitos ativos da vitamina D, 
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elevação dos níveis do PTH, elevação dos 
marcadores de reabsorção e de formação óssea.  
(  ) Fenitoína, fenobarbital e valproato de sódio, 
são drogas anticonvulsivantes que não estão 
envolvidas com a diminuição da densidade 
mineral óssea.  
(  ) Fenobarbital, fenitoína e carbamazepina são 
drogas que estimulam a atividade da enzima 
citocromo P450, que é uma família de 
hemoproteínas localizadas na membrana do 
retículo endoplasmático dos hepatócitos e de 
outras células do organismo.  
a) V, V, V, F, V. 
b) V, V, F, F, V. 
c) F, F, F, V, F. 
d) V, F, V, F, V. 
e) F, V, F, V, F. 
 
QUESTÃO 27 
 
Sobre as Drogas cardiovasculares, são realizadas 
as afirmações a seguir. Identifique a única 
alternativa correta: 
Qual das seguintes proposições apresenta a 
definição correta de Farmacodinâmica: 
a) Os inibidores de ECA são a droga de escolha 
para gestantes. Uma vez detectada a gestação 
deve se avaliar a possibilidade da substituição 
das outras drogas cardiovasculares, por 
inibidores de ECA.  
b) Os bloqueadores dos canais de cálcio podem 
comprometer a função sexual masculina. 
c) Os beta-bloqueadores podem diminuir a 
tolerância ao exercício, portanto pacientes que 
fazem uso deste fármaco só devem praticar 
exercícios físicos sob orientação de um 
profissional.  
d) Os Diuréticos poupadores de potássio tem 
como principal efeito adversso, a possibilidade 
de desenvolvimento de Hipocalemia. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores esta 
correta. 
 
QUESTÃO 28 
 
Os diuréticos são fármacos que atuam no rim, 
aumentando o volume e o grau do fluxo 
urinário. Também promovem a eliminação de 

eletrólitos como o sódio e o cloro, sendo usados 
no tratamento da hipertensão arterial, 
insuficiência renal, insuficiência cardíaca ou 
cirrose hepática.  
A respeito dos Diuréticos são realizadas as 
afirmações abaixo, identifique as mesmas como 
verdadeiras ou falsas e a seguir assinale a 
sequência correta.  
(  ) A perda de sódio induzida pelos diuréticos 
provoca redução de líquido extracelular.  
(  ) Essas drogas ainda estão entre as mais 
estudadas clinicamente e têm mostrado 
redução das complicações cardiovasculares 
decorrentes da hipertensão arterial. 
(  ) Existem dois tipos de diuréticos: os que 
atuam diretamente nos túbulos renais, 
modificando a sua atividade secretora e 
absorvente; e aqueles que modificam o 
conteúdo do filtrado glomerular, dificultando 
indiretamente a reabsorção da água e sal. 
( ) O Grupo dos fármacos que atuam 
diretamente nos túbulos renais é formado 
pelos: Diuréticos de alça, Diuréticos tiazídicos, 
Diuréticos poupadores do potássio, Diuréticos 
Osmóticos e os Inibidores da anidrase 
carbónica. 
(  ) Os Diuréticos osmóticos são compostos de 
substâncias hidrofílicas que retêm água por 
pressão osmótica. 
a) V, V, V, F, V. 
b) V, V, F, F, V. 
c) F, V, F, V, F. 
d) V, F, V, V, F. 
e) F, V, F, F, F. 
 
QUESTÃO 29 
 
Sobre os medicamentos diuréticos, identifique a 
sequencia em que todos os fármacos 
relacionados são classificados como diuréticos 
tiazídicos: 
a) Furosemida, Clortalidona e Indapamida. 
b) Hidroclorotiazida, Acetozolamida e 
Espironolactona. 
c) Clortalidona, Hidroclorotiazida e Indapamida. 
d) Espironolactona, Piretanida e Bumetamida. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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QUESTÃO 30 
 
Sobre os medicamentos classificados como Anti-
inflamatórios não-esteroides ou AINE, assinale a 
alternativa correta: 
a) Fazem parte deste grupo medicamentos 
muito conhecidos como o Ácido 
Paraminobenzóico. 
b) Os AINEs são inibidores inespecíficos da 
enzima ciclooxigenase (COX), que possui duas 
formas ligeiramente diferentes, designadas 
COX-1 e COX-2.   
c) O Rofecoxib  foi o primeiro fármaco da classe 
dos inibidores específicos da COX-2, designados 
por coxibs.  
d) O efeito analgésico é devido à inibição da 
produção local de prostaglandinas quando da 
inflamação. Estas prostaglandinas quando 
produzidas, vão sensibilizar as terminações 
nervosas locais da dor, que será iniciada por 
outros mediadores inflamatórios como a 
bradicinina.   
e) O paracetamol possui mecanismo de ação 
semelhante, efeito antipirético e analgésico 
similar, além de efeito anti-inflamatório 
superior a outros fármacos da mesma categoria. 
 
QUESTÃO 31 
 
Sobre os medicamentos Antihelmínticos, analise 
as proposições abaixo e assinale a opção 
incorreta: 
a) Os medicamentos Antihelmínticos podem agir 
promovendo: Paralisia, lesão na cuticúla ou 
interferir no metabolismo do verme. 
b) Uma das classes mais conhecidas de anti-
helmínticos é a dos Benzimidazóis, das quais os 
principais representantes são o Mebendazol, 
Tiabendazol e Albendazol. 
c) O Palmoato de Pirantel em associação com o 
Mebendazol é bastante utilizado no tratamento 
de infestações causadas por lombrigas, oxiúros 
e ancilóstomos. 
d) A Ivermectina é o fármaco de escolha para o 
tratamento de todas as formas de 
esquistossomose e infecções por cestódios. 

e) Para o tratamento da teníase, a principal 
droga de escolha é a Niclosamida, embora essa 
não tenha efeito sobre ovos e larvas. 
 
QUESTÃO 32 
 
Observando as opções abaixo, identifique a 
alternativa em que os medicamentos 
relacionados, são todos Cefalosporinas de 3ª 
geração:  
a) Cefotaxima, Moxalactama, Ceftiofur e 
Cefonicida. 
b) Cefazolina, Cefaclor, cefazolina e Ceftriaxona. 
c) Ceftriaxona, Cefoperazona, Cefotaxima e 
Ceftizoxima. 
d) Ceftizoxima, Cefradina, Cefadroxil e Cefaclor. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
QUESTÃO 33 
 
Sobre os Fármacos Aminoglicosídeos são feitas 
as afirmações abaixo. Analise e classifique as 
mesmas identificando a seguir a sequência 
correta: 
(  ) A excreção dos aminoglicosídeos se dá pelos 
rins, com uma pequena meia vida de excreção 
de cerca de duas horas. 
(  ) Os Aminoglicosídeos são fármacos indicados 
em casos de septicemia com Gram-negativos.  
(  ) São indicadas contra Streptococcus e Listeria 
em uso concomitante com penicilina. 
( ) Os Aminoglicosídeos provocam 
ototoxicidade, ou seja, danos progressivos nas 
células sensoriais do sentido da audição e do 
equilíbrio no ouvido interno: pode resultar em 
ataxia (andar desequilibrado), vertigens; surdez. 
(  ) Como não são absorvidos por via oral, são 
geralmente administrados por via intravenosa, 
intramuscular ou na forma de cremes tópicos 
para tratamento de feridas. 
a)V, V, V, V, V. 
b)F, F, V, V, F. 
c)V, V, V, F, F. 
d)F, F, F, V, F. 
e)V, F, F, F, V. 
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QUESTÃO 34 
 
Sobre a ocorrência de Interações 
Medicamentosas, se fazem as afirmações a 
seguir. Identifique entre elas a proposição 
incorreta:  
a) Dentre as possíveis interações 
medicamentosas de natureza farmacocinética, 
se destacam as alterações na absorção, 
provocadas pela formação de compostos 
insolúveis quando da administração de 
antiácidos com tetraciclinas. 
b) A interação existente quando da 
administração concomitante  de Fenobarbital e 
Wafarin, provoca o aumento do metabolismo 
do Wafarin, dessa maneira resultando na 
diminuição do efeito anticoagulante. 
c) A administração do Dissulfiram simultâneo ao 
consumo de álcool etílico não corresponde à 
ocorrência de nenhuma interação 
medicamentosa.  
d) A administração de Aciclovir e Ácido Acetil 
Salicílico não resulta na ocorrência de interações 
medicamentosas. 
e) O uso de Cimetidina e Fenitoína é 
responsável pela ocorrência da Inibição do 
Metabolismo das isoenzimas do citocromo 
p450: CYP3A4, CYP2D6, CYP1A2, CYP2B6, 
CYP2C9, CYP2C19 e outras. 
 
QUESTÃO 35 
 
Após a observação dos pares de Fármacos 
relacionados abaixo, deve ser considerada a sua 
utilização concomitante e determinada a 
possibilidade de ocorrência de interações 
medicamentosas entre os mesmos. Em seguida 
assinale a alternativa correta. 
1- Probenecida e Penicilina. 
2- Metoclopramida e Cisaprida. 
3- Hidralazina e Digoxina. 
4- Clorafenicol e Tolbutamida. 
a) Todas as proposições apresentam interações 
medicamentosas. 
b) Apenas a proposição 2 não apresentaria 
interação medicamentosa. 
c) As proposições 1 e 3 não apresentariam 
interações medicamentosas. 

d) Apenas a proposição 1 não apresentaria 
interação medicamentosa. 
e) Nenhuma das alternativas apresenta 
interação medicamentosa. 
 
QUESTÃO 36 
 
Tendo como base o Código de Ética 
Farmacêutica, a seguir são feitas algumas 
afirmações: 
1- O farmacêutico deve manter segredo sobre 
fato sigiloso de que tenha conhecimento em 
razão de sua atividade profissional e exigir o 
mesmo comportamento do pessoal sob sua 
direção.  
2- A Farmácia é uma profissão a serviço do ser 
humano e tem por fim a promoção, a proteção 
e a recuperação da saúde, individual e coletiva. 
3- As relações do farmacêutico com os pacientes 
não são apenas de ordem profissional, mas 
também de natureza moral e social, não 
devendo haver qualquer discriminação em razão 
da religião, raça, sexo, nacionalidade, cor, opção 
sexual, idade, condição social, política ou de 
qualquer outra natureza. 
4- Somente com a existência de disposições 
estatutárias ou regimentais do estabelecimento 
ou instituição, contrárias ao explicitado no 
código, a execução do trabalho técnico- 
científico do farmacêutico poderá ser limitada 
e/ ou modificada. 
5- É dos Conselhos Regionais de Farmácia a 
obrigação de zelar pelos princípios éticos 
explicitados no código. O Conselho Federal será 
responsável pelo acompanhamento da 
execução desse código pelos profissionais 
farmacêuticos.  
Analisando as proposições acima, assinale a 
alternativa correta. 
a) Apenas as proposições 1, 2, 3 e 4 são 
corretas. 
b) Apenas as proposições 1, 2 e 3 são corretas. 
c) Apenas as proposições 1 e 4 estão incorretas. 
d) Apenas a proposição 1 e 5 estão incorretas. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores esta 
correta. 
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QUESTÃO 37 
 
Sobre o Ciclo da Assistência Farmacêutica 
preconizado pelo SUS, são feitas as afirmações 
abaixo. Analise as proposições e identifique a 
alternativa incorreta: 
a) A seleção é um processo de escolha de 
medicamentos, baseada em critérios 
epidemiológicos, técnicos e econômicos, 
estabelecidos por uma Comissão de Farmácia e 
Terapêutica (CFT), visando assegurar 
medicamentos seguros, eficazes e custo-
efetivos com a finalidade de racionalizar seu 
uso, harmonizar condutas terapêuticas, 
direcionar o processo de aquisição, produção e 
políticas farmacêuticas. 
b) A programação de medicamentos deve ter 
como principais objetivos: Identificar 
quantidades necessárias de medicamentos para 
o atendimento às demandas da população; 
Evitar aquisições desnecessárias, perdas e 
descontinuidade no abastecimento; Definir 
prioridades e quantidades a serem adquiridas, 
diante da disponibilidade de recursos. 
c) São algumas atividades envolvidas no 
processo de armazenamento de medicamentos: 
Recepção/recebimento de medicamentos; 
Estocagem e guarda de medicamentos; 
Conservação de medicamentos; Controle de 
estoque. 
d) Dispensação é o ato profissional delegado ao 
farmacêutico e ao responsável legal pelo 
estabelecimento; Consiste em proporcionar um 
ou mais medicamentos, em resposta à 
apresentação de uma receita elaborada por um 
profissional autorizado. Neste ato o paciente é 
informado e orientado sobre o uso adequado do 
medicamento. 
e) Os principais objetivos a serem cumpridos 
através da dispensação são: Garantir o 
cumprimento da prescrição e o uso correto do 
medicamento; Contribuir para adesão ao 
tratamento e o cumprimento da prescrição 
médica; Minimizar erros de prescrição; 
Proporcionar atenção farmacêutica de 
qualidade; Garantir o cumprimento da 
prescrição médica, no fornecimento do 
medicamento correto e em quantidade 

adequada; Informar sobre o uso correto do 
medicamento. 
 
QUESTÃO 38 
 
Tendo em vista a portaria 344/ 98, analise as 
opções abaixo e assinale aquela que apresenta 
apenas substâncias relacionadas como 
Retinóicas (Sujeitas a notificação de receita 
especial). 
a) Isotretinoína, Lamivudina e Tretinoína. 
b) Adapaleno, Isotretinoína e Tretinoína. 
c) Tretinoína, Sibutramina e Acitretina. 
d) Lamivudina, Isotretinoína e Acitretina. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
QUESTÃO 39 
 
A Política Nacional de Medicamentos, aprovada 
em outubro de 1998, foi formulada com o 
objetivo de tornar-se o instrumento norteador 
de todas as ações no campo da política de 
medicamentos no país. Entre as prioridades 
para a reorientação da Assistência 
Farmacêutica, destaca-se o desenvolvimento de 
iniciativas que possibilitem a redução dos preços 
dos produtos, viabilizando, inclusive, o acesso 
da população aos produtos do setor privado.  
Nesse intuito, uma iniciativa que visava garantir 
à população o acesso aos medicamentos por 
eles demandados a preços menores e sem 
decrecímo da qualidade, foi aprovada em 10 de 
Fevereiro de 1999 e regulamentada pela 
Resolução 391; Essa lei ficou conhecida como 
“Lei dos Genéricos”.  
Identifique qual o numero da lei a que se refere 
o texto acima. 
a) Lei nº 5.991.  
b) Lei nº 9.313. 
c) Lei nº 9.787. 
d) Lei nº 8.080. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
QUESTÃO 40 
 
A Política Nacional de Assistência Farmacêutica 
(PNAF) foi aprovada por meio da Resolução CNS 
nº 338, de 6 de maio de 2004, num conceito de 
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maior amplitude, na perspectiva de 
integralidade das ações, como uma política 
norteadora para formulação de políticas 
setoriais, tais como: políticas de medicamentos, 
ciência e tecnologia, desenvolvimento industrial, 
formação de recursos humanos, entre outras, 
garantindo a intersetorialidade inerente ao SUS, 
envolvendo tanto o setor público como o 
privado de atenção à saúde. 
Analise as proposições abaixo de acordo com as 
diretrizes contidas no eixo estratégico do PNAF. 
A seguir identifique as mesmas como 
verdadeiras ou falsas e assinale a sequência 
correta: 
(  ) Manutenção de serviços de assistência 
farmacêutica na rede pública de saúde, nos 
diferentes níveis de atenção, considerando a 
necessária articulação e a observância das 
prioridades regionais definidas nas instâncias 
gestoras do SUS. 
(  ) Descentralização das ações, com definição 
das responsabilidades das diferentes instâncias 
gestoras, de forma pactuada e visando à 
superação da fragmentação em programas 
desarticulados. 
(  ) Definição e pactuação de ações intersetoriais 
que visem à utilização das plantas medicinais e 
medicamentos fitoterápicos no processo de 
atenção à saúde, desde que esses apresentem 
indiscutível embasamento científico; Processo 
esse alheio e indiferente à existência de 
conhecimentos tradicionais que recomende a 
incorporação desta opção terapêutica, mesmo 
que baseada na utilização da biodiversidade 
existente no país. 
(  ) Construção de uma Política de Vigilância 
Sanitária que garanta o acesso da população a 
serviços e produtos seguros, eficazes e com 
qualidade. 
(  ) Promoção do uso racional de medicamentos, 
por intermédio de ações que disciplinem apenas 
a prescrição e a dispensação de fármacos. A 
garantia à liberdade de consumo fica 
assegurada. 
a) V, V, F, V, F. 
b) V, F, V, V, V. 
c) V, F, F, F, V. 
d) V, V, F, V, V. 

e) F, F, V, V, F. 
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