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FRASE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

“Estou sempre alegre - essa é a maneira de resolver os problemas da vida.”

M01 V
ATENÇÃO: VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU
CARTÃO DE RESPOSTAS

PROVA

MANHÃ

1. Este contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B,C, D e E.

2. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento,

cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas

reclamações posteriores.

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde corretamente a cada

uma delas. O será o único documento válido para a correção eletrônica. O

preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do

candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,

o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .

- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de

uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença

do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo

início, .

7. Você só poderá levar este caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste e no

. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário

de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o

.

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça

seus pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no

Cronograma.
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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Texto 1:

Agora essa. Descobriram que ovo, afinal, não
faz mal. Durante anos, nos aterrorizaram. Ovos eram
bombas de colesterol. Não eram apenas
desaconselháveis, eram mortais. Você podia calcular
em dias o tempo de vida perdido cada vez que comia
uma gema.

Cardíacos deviam desviar o olhar se um ovo
fosse servido num prato vizinho: ver o ovo fazia mal. E
agora estão dizendo que foi tudo engano, o ovo é
inofensivo. O ovo é incapaz de matar uma mosca. A
próxima será que o bacon limpa as artérias.

Sei não, mas me devem algum tipo de
indenização. Não se renuncia a pouca coisa quando
se renuncia ao ovo frito. Não existe nada comparável
a uma gema deixada intacta em cima do arroz depois
que a clara foi comida, esperando o momento do
prazer supremo, quando o garfo romperá a fina
membrana que a separa do êxtase e ela se
desmanchará, sim, se desmanchará, e o líquido
quente e viscoso correrá e se espalhará pelo arroz
como as gazelas douradas entre lírios de Gileade nos
cantares de Salomão, sim, e você levará o arroz à
boca e o saboreará até que o último grão molhado,
sim, e depois ainda limpará o prato com o pão. Ou
existe, e eu é que tenho andado na turma errada. O
fato é que quero ser ressarcido de todos os ovos fritos
que não comi nestes anos de medo inútil. E os ovos
mexidos, e os ovos quentes, e os omeletes babados,
e os toucinhos do céu, e, meu Deus, os fios de ovos.
Os fios de ovos que não comi para não morrer dariam
várias voltas no globo. Quem os trará de volta? E
pensar que cheguei a experimentar ovo artificial, uma
pálida paródia de ovo que, esta sim, deve ter roubado
algumas horas de vida, a cada garfada infeliz.

Ovo frito na manteiga! O rendado marrom das
bordas tostadas na clara, o amarelo provençal da
gema... Eu sei, eu sei. Manteiga não foi liberada. Mas
é só uma questão de tempo.

Ovo

(Luiz Fernando Veríssimo)

LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 01

O que faz o autor ficar tão indignado com o fato
apresentado no primeiro parágrafo?

A) Foi descoberto que a gema do ovo não faz mal à
saúde.

B) Descobriram que o ovo não aumenta o colesterol
humano.

C) Passou anos privando-se de comer ovo.
D) Passou a ingerir ovo quando era tarde demais

para diminuir o colesterol.
E) Descobriu que, mesmo sendo cardíaco, não

precisava deixar de comer ovo.

Questão 02

Com relação à nova descoberta, o autor do texto
sente-se:

A) entusiasmado.
B) acovardado.
C) ludibriado.
D) enternecido.
E) impotente.

Questão 03

Ao desenvolver seu texto, o autor se utiliza,
frequentemente, além da ironia, de uma outra figura
de linguagem.Aponte-a.

A) Eufemismo
B) Hipérbole
C) Metonímia
D) Catacrese
E) Prosopopeia

Questão 04

Em “Ou EXISTE, e eu é que tenho andado na turma
errada.”, pode-se depreender, pelo contexto, a que se
refere o verbo existir.

A) Aalgum tipo de indenização.
B) À renúncia ao prazer de saborear um ovo frito.
C) Às gazelas douradas entre lírios de Gileade nos

cantares de Salomão.
D) Às pessoas que o têm acompanhado

ultimamente.
E) A algo comparável a uma gema deixada intacta

em cima do arroz.
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No trecho “O fato é QUE quero ser ressarcido de
todos os ovos fritos [...]” que função sintática exerce a
oração introduzida pela conjunção destacada?

A) Sujeito
B) Predicativo
C) Aposto
D) Complemento nominal
E) Objeto direto

Questão 06

Assinale a opção que completa correta e
respectivamente as lacunas do período abaixo.

O perigo é que ____ informação de que ele era
alérgico ___ ovo não chegou ____ tempo de ele ser
encaminhado ___ sala de cirurgia.

A) a – a – a – à
B) a – a – à – a
C) à – a – a – a
D) a – à – a – à
E) a – à – à – a

Questão 07

Questão 05

A oração subordinada destacada no período
“[...] Descobriram QUE OVO, AFINAL, NÃO FAZ
MAL.”, classifica-se como:

A) adjetva restritiva.
B) adverbial final.
C) adverbial causal.
D) substantiva objetiva direta.
E) substantiva objetiva indireta.

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Texto 2:

Uma injeção é a nova opção em estudo para
reduzir a concentração de LDL, conhecido como o
colesterol ruim por sua capacidade de entupir as
artérias do coração, aumentando o risco de infarto.
Os promissores resultados dos primeiros testes em
humanos foram apresentados recentemente durante
o encontro da Associação Americana de Cardiologia,
um dos mais importantes do mundo na área. Os
participantes da pesquisa que receberam a maior
dose do remédio tiveram uma redução média 64%
maior nas taxas do LDL em comparação com os
voluntários que receberam placebo.

Criada pela empresa de biotecnologiaAmgen,
a medicação é inovadora em dois sentidos. É a
primeira a ser ministrada via injeção. Também é o
primeiro anticorpo monoclonal contra o colesterol.
Esse tipo de medicamento, já usado por exemplo no
tratamento de alguns tumores, é uma das estratégias
de tratamento mais modernas da medicina. Eles são
criados para atuar sobre pontos específicos
característicos de cada doença. É como se fossem
flechas direcionadas para alvos precisos, o que
aumenta sua chance de eficácia.

[...]
Em princípio, a medicação seria indicada para

os pacientes com dificuldade de responder ao
tratamento convencional, baseado em dieta,
exercício físico e remédios orais quando necessário.
Animada com os resultados, a companhia lançou a
segunda fase de estudos em humanos para
determinar doses ideais e a frequência das
aplicações. “É preciso realizar o estudo em larga
escala a fim de poder avaliar o uso dessa terapia na
prática clínica”, diz o cardiologista Constantino
Constantini, diretor do Hospital Cardiológico
Constantini de Curitiba.

Uma injeção contra o colesterol

(Cilene Pereira, ,
14/12/2011 )

Revista ISTOÉ

Assinale a opção que apresenta, correta e
respectivamente, a classe gramatical a que
pertencem as palavras destacadas em: “[...] pensar
QUE chegueiAexperimentar ovo artificial, uma pálida
PARÓDIA de ovo que, esta sim, deve ter roubado
ALGUMAS horas de vida,Acada garfada infeliz.”

A) preposição – artigo – substantivo – adjetivo –

artigo
B) preposição – artigo – adjetivo – adjetivo –

preposição
C) interjeição – preposição – adjetivo – pronome –

preposição
D) conjunção – pronome – substantivo – pronome –

artigo
E) conjunção – preposição – substantivo – pronome

– preposição

Questão 08
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Assinale a opção em que a concordância nominal
está correta.

A) Os pesqu isadores f i ca ram bas tan tes
desconfiados do resultado.

B) Aenfermeira estava meia cansada depois da noite
insone.

C) Anexas às radiografias estavam os laudos do
médico.

D) Agora, os funcionários estavam quite com suas
obrigações.

E) Seriam precisos vários pesquisadores para
terminar o trabalho.

Questão 13

Assinale a única opção em que, de acordo com a
norma culta da língua, o pronome oblíquo foi
INCORRETAMENTE colocado.

A) Jamais se investiu tanto em pesquisas desse tipo
no país.

B) A sirena soou, lhes avisando que deveriam
evacuar o prédio.

C) Comemorar-se-á o fim das pesquisas com um
seminário.

D) Quanto me cobrarás pela consulta?
E) Agora é necessário que o levem ao médico.

Questão 14

Que substantivo é determinado pelo adjetivo
destacado em: “Esse tipo de medicamento, já usado
por exemplo no tratamento de alguns tumores, é uma
das estratégias de tratamento mais MODERNAS da
medicina.”?

A) medicamento
B) tratamento
C) tumores
D) estratégias
E) medicina

Questão 10

Questão 12

Em: “Os promissores resultados dos primeiros testes
em humanos FORAM APRESENTADOS
recentemente durante o encontro da Associação
Americana de Cardiologia [...]”, passando a forma
verbal destacada para a voz ativa, temos:

A) apresentaram.
B) apresentavam.
C) apresentam.
D) apresentarão.
E) apresentem.

Do texto, pode-se inferir que:

A) foi descoberto que a medicação intravenosa é
mais eficaz que a oral no combate ao LDL,
conhecido como colesterol ruim.

B) a nova opção em estudo foi descartada por sua
capacidade de entupir as artérias do coração,
aumentando o risco de infarto.

C) durante a pesquisa, os voluntários que receberam
placebo não conseguiram diminuir as taxas de
LDL, conhecido como colesterol ruim.

D) ainda há necessidade de estudos mais
aprofundados para que se possa avaliar a eficácia
do novo medicamento em pacientes que não
respondem aos remédios convencionais.

E) os pacientes que apresentam altas taxas de
colesterol poderão substituir dieta e exercícios
físicos pelas injeções contra o colesterol ruim.

Questão 09

O trecho destacado em “ANIMADA COM OS
RESULTADOS, a companhia lançou a segunda fase
de estudos em humanos para determinar doses
ideais e a frequência das aplicações.” poderia ser
substituído, sem alteração de sentido, por:

A) Embora animada com os resultados
B) Ainda que animada com os resultados
C) Como está animada com os resultados
D) Quando estava animada com os resultados
E) Caso esteja animada com os resultados

Questão 11
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É privativo de brasileiro nato o cargo de:

A) Deputado Federal.
B) Vereador.
C) Ministro do Supremo Tribunal Federal.
D) Ministro de Estado.
E) Presidente da Câmara dos Vereadores.

Nos termos da Constituição Federal, a lesão de
direito líquido e certo, não amparado por

ou hábeas data, quando o responsável pela
ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público, é objeto de:

A) mandado de injunção.
B) ação popular.
C) ação civil pública.
D) mandado de segurança.
E) ação direita de inconstitucionalidade.

habeas
corpus

Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Vila Velha/ES, sem qualquer prejuízo,
poderá o servidor ausentar-se do serviço por:

A) 1 (um) dia, em cada 6 (seis) meses, para
regularizar sua situação como eleitor.

B) 1 (um) dia, em cada 3 (três) meses, para doação
de sangue.

C) 5 (cinco) dias úteis, em razão do falecimento de
tio.

D) 5 (cinco) dias úteis, em razão de falecimento de
cônjuge.

E) 7 (sete) dias úteis, em razão de falecimento de pai.

Questão 19

Questão 20

Questão 21

Em relação aos princípios e diretrizes do Sistema
Único de Saúde, analise as afirmativas abaixo:

I. A descentralização político-administrativa deve
ter direção única em cada esfera de governo.

II. Os serviços de saúde devem ter capacidade
resolutiva em todos os níveis de assistência.

III. As pessoas assistidas pelo SUS têm o direito de
receber informações sobre sua saúde.

Conforme análise, assinale:

A) se somente a afirmativa I estiver correta.
B) se somente a afirmativa II estiver correta.
C) se somente a afirmativa III estiver correta.
D) se somente as afirmativas I e II estiverem

corretas.
E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Questão 16

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Assinale a única opção em que as duas palavras
devem ser grafadas com S.

A) parali__ia / e__pasmo
B) e__pectoração / e__ôfago
C) e__timativa / e__umação
D) excur__ão / e__alação
E) análi__e / cicatri__ação

Questão 15

Encontra-se previsto pela Constituição Federal como
direito social:

A) a propriedade.
B) o lazer.
C) a livre iniciativa.
D) a liberdade de pensamento.
E) o direito de associação.

Questão 17

Segundo a Constituição Federal, ninguém será
considerado culpado até:

A) a sentença penal condenatória, ainda que dela
caiba recurso.

B) a denúncia fundamentada pelo Ministério Público.
C) a portaria de instauração do inquérito policial.
D) o julgamento do recurso contra sentença penal

condenatória.
E) o trânsito em julgado de sentença penal

condenatória.

Questão 18

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA
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Questão 22

De acordo com o Decreto n° 7.508, de junho de 2011,
as Redes deAtenção à Saúde:

A) têm a finalidade de integrar a organização, o
planejamento e a execução de ações e serviços
de saúde.

B) estão compreendidas no âmbito de uma Região
de Saúde, ou de várias delas, em consonância
com diretrizes pactuadas nas Comissões
Intergestores.

C) são referências para as transferências de
recursos entre os entes federativos.

D) são definidas como serviços de saúde específicos
para o atendimento da pessoa que, em razão de
agravo, necessita de atendimento especial.

E) para serem instituídas devem conter, no mínimo,
ações e serviços de atenção ambulatorial
especializada e hospitalar.

Questão 23

Integram a Lista de Notificação Compulsória em
Unidades Sentinela – LNCS:

A) óbito por dengue e tétano.
B) poliomielite e esquistossomose.
C) doença meningocócica e raiva humana.
D) dermatoses ocupacionais e pneumonias.
E) tuberculose e paralisia flácida aguda.

O período de incubação de uma doença diz respeito
ao:

A) período em que o indivíduo é capaz de transmitir a
doença quer esteja ou não com sintomas.

B) intervalo de tempo que decorre desde a
penetração do agente etiológico no hospedeiro
até o aparecimento dos sinais e sintomas.

C) momento que aparecem os sinais e/ou sintomas
clássicos de uma determinada doença.

D) período no qual o indivíduo não apresenta
nenhum sinal ou sintoma (ou que apresenta muito
poucos), apesar de estar com a doença.

E) intervalo de tempo que os sinais e sintomas da
doença estacionam e regridem até a cura.

Questão 24

“Um conjunto de ações que proporcionam o
conhecimento, a detecção ou a prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a
finalidade de recomendar e adotar as medidas de
prevenção e controle das doenças ou agravos”. A
definição acima refere-se ao conceito de vigilância:

A) sanitária.
B) ocupacional.
C) epidemiológica.
D) ambiental.
E) nutricional.

Questão 25

Questão 26

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Um tema de grande relevância na administração de
estabelecimentos de saúde é a administração de
materiais, cujas técnicas devem conciliar interesses
diversos e suas funções estão normalmente
agrupadas em quatro subsistemas ou grupos:
normalização, controle, aquisição e armazenamento.
Baseando-se em seus conhecimentos sobre essas
técnicas, analise as afirmativas a seguir e assinale a
alternativa INCORRETA.

A) O subsistema de normalização é responsável por
responder à pergunta: o quê? (comprar,
armazenar e distribuir), sendo composto das
funções de normalização, que vão selecionar,
padronizar e especificar os materiais, além de sua
classificação/codificação.

B) O subsistema de controle deve responder às
questões: quando e quanto? Suas funções
envolvem a gestão de valoração de estoques.

C) O subsistema de armazenamento é responsável
pelo recebimento de materiais, armazenamento e
distribuição. Nesse subsistema, há as funções de
armazenamento, movimentação e transporte de
materiais e o controle de qualidade.

D) Na classificação de materiais, existem as
denominações ABC de valor e ABC de
popularidade, sendo que a primeira utiliza como
parâmetro a frequência de solicitação do item e a
sua importância para o processo produtivo, e a
segunda classifica os materiais conforme o
comprometimento de recursos financeiros para
cada item.

E) Na normalização são utilizadas normas técnicas,
políticas da organização, recursos tecnológicos e
de produção disponíveis no mercado e que
servirão para definir o modelo assistencial, o grau
de atendimento a ser prestado, além de verificar
as possibilidades de resposta do mercado às
solicitações de materiais.
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Na gestão de estoque de medicamentos, para a
determinação das quantidades a serem adquiridas
há vários métodos. A maioria deles passa por
consultas aos usuários a respeito das previsões de
consumo, principalmente quando se trata de
atividade ou serviço novos. Sobre este tema, analise
as afirmativas a seguir e assinale a alternativa
correta.

A) A sistemática denominada “média aritmética
móvel”, considera períodos de consumo dos doze
meses anteriores para fazer a previsão de
consumo.

B) De modo bastante sintético, pode-se dizer que a
compra de medicamentos deve ser feita sempre
que o estoque apresente uma quantidade de
produto suficiente para atender às necessidades
do período compreendido entre a solicitação e a
chegada do pedido.

C) O nível de estoque que indica o momento de
solicitação de compra é denominado “nível de
abastecimento”.

D) Para evitar falta de produtos e compras
emergenciais, introduziu-se o “período de
renovação”, que é uma quantidade de material
para suprir eventuais necessidades do sistema.

E) O modelo de estoques mínimos tem níveis de
estoque médio mais elevado e uma frequência
variável de compras, ao passo que o método de
estoques máximos tem uma distribuição mais
heterogênea de processamento ao longo do
tempo.

Questão 27

Ainda sobre a gestão de estoque de medicamentos,
para o cálculo de estoques mínimos, deve-se
estabelecer a quantidade de material necessária para
atender ao período de abastecimento, tendo em vista
a expectativa de consumo indicada pela média
aritmética móvel. Se considerarmos um estoque de
reserva igual a 1280 unidades, um prazo de
abastecimento de 8 semanas e uma demanda de
120 unidades, qual é a quantidade de unidades a ser
adquirida para a manutenção do estoque mínimo?

A) 2240 unidades.
B) 960 unidades.
C) 1400 unidades.
D) 1280 unidades.
E) 2560 unidades.

Questão 28

A elaboração de um sistema de distribuíção de
medicamentos requer uma investigação de
atividades que possam garantir eficiência e eficácia,
economia e segurança. Na prática, existem quatro
tipos de sistemas de distribuição de medicamentos. O
sistema de distribuição que se divide em três tipos, a
saber, centralizado, descentralizado e a combinação
dos dois tipos, é o:

A) Coletivo.
B) Misto.
C) Dose Unitária.
D) Individual.
E) Combinado.

Questão 29

No preparo de doses para o sistema de distribuição
de medicamentos, o Agente de Farmácia, de posse
das segundas vias das prescrições médicas,
seleciona os medicamentos de cada paciente de
acordo com os horários de ministração. Em sua rotina
de trabalho, o profissional deverá estar atento às
especificações inerentes a cada produto e a um
roteiro padronizado para a realização de seu
trabalho. Baseando-se em seus conhecimentos
sobre o preparo de doses e dispensação de
medicamentos, analise as afirmativas a seguir e
assinale a alternativa INCORRETA.

A) Os medicamentos de forma sólida, que não forem
identificáveis pelo acondicionamento original,
devem ser acondicionados dentro de padrões
estabelecidos pelo serviço, com as devidas
identificações e quantidades.

B) Os medicamentos de forma líquida devem ser
envasados em frascos adequados, cuja
capacidade varie de 5 a 20 mL, bem tampados e
rotulados.

C) Os medicamentos semissólidos devem ser
reacondicionados em recipientes de plástico,
alumínio ou vidro, cuja capacidade varie de
5 a 30 g, muito bem tampados e rotulados.

D) As ampolas de injetáveis só poderão ter seus
conteúdos transferidos para seringas estéreis
descartáveis pelo enfermeiro, no momento do
uso.

E) Após preparadas, as doses dos medicamentos,
juntamente com as segundas vias de prescrições
e as reposições com as receitas dos
medicamentos utilizados nas urgências, devem
ser entregues ao farmacêutico para a devida
conferência e entrega.

Questão 30
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Os procedimentos de higiene e segurança em
estabelecimentos assistenciais à saúde são
classificados de acordo com as áreas, sendo estas
divididas em áreas críticas, semicríticas e não
críticas. Sobre este tema, analise as afirmativas a
seguir e assinale a alternativa correta.

A) As áreas críticas são as que oferecem maior risco
de infecção em função do estado grave dos
pacientes e dos procedimentos invasivos.

B) São exemplos de áreas semicríticas, os
ambientes laboratoriais, o lactário e o banco de
leite.

C) As áreas não críticas são áreas onde se
encontram pacientes internados, mas cujos riscos
de transmissão de infecção são muito baixos.

D) As áreas semicríticas são todas as áreas do
estabelecimento de assistência à saúde não
ocupadas ou transitadas por pacientes.

E) São exemplos de áreas não críticas, os
ambulatórios e as enfermarias em geral.

Questão 31

As categorias de higienização de estabelecimentos
de assistência à saúde estão apresentadas a seguir.
Assinale a alternativa INCORRETA.

A) A higiene dos estabelecimentos de assistência à
saúde é alcançada mediante procedimetos de
descontaminação, desinfecção e/ou limpeza.

B) A limpeza tem a finalidade de remover a sujidade
por meio de um processo mecânico, diminuindo
assim a população microbiana no ambiente.

C) A descontaminação tem a finalidade de eliminar
total ou parcialmente a carga microbiana de
superfícies, tornado-as aptas ao manuseio
seguro.

D) A desinfecção tem a finalidade de destrtuir os
microrganismos na forma vegetativa existentes
em superfícies inertes mediante a aplicação de
agentes químicos ou físicos.

E) As superfícies fixas com presença de matéria
orgânica em áreas críticas, semicríticas e não
críticas, deverão sofrer o processo de limpeza,
imediatamente seguido de procedimentos
padronizados de desinfecção.

Questão 32

Para o preparo de 30 mL de uma solução de cloreto
de sódio a 10%, qual é a massa de matéria-prima que
deverá ser pesada?

A) 30 g
B) 3000 mg
C) 300 mg
D) 0,3 g
E) 30 mg

Questão 33

Para o preparo de um xarope simples, utiliza-se uma
concentração de sacarose tal que sua massa
percentual (p/p) deve ser de ____, e a densidade
específica compreendida entre 1,30 e 1,33. Assinale
a alternativa que completa a lacuna corretamente.

A) 70 g
B) 65 g
C) 85 g
D) 90 g
E) 75 g

Questão 34

Baseando-se em seus conhecimentos sobre
farmacotécnica e formas farmacêuticas, analise as
afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

A) São classificados como cremes as formas
farmacêuticas que contêm excipientes
gordurosos ou polietilenoglicóis.

B) As preparações líquidas que contêm em seu meio
substâncias sólidas finamente divididas e
insolúveis são chamadas de emulsões.

C) A pasta d'água possui como componentes sólidos
o óxido de zinco e o talco.

D) As preparações farmacêuticas com excipientes
emulsivos do tipo “óleo em água” ou “água em
óleo” são denominadas unguentos.

E) Os extratos fluidos são formas farmacêuticas
líquidas nas quais a concentração da droga
vegetal é de 10 g/mL.

Questão 35
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As vias de administração parenteral estão listadas a
seguir. Assinale a alternativa que NÃO apresenta
uma via de administração parenteral.

A) intravenosa.
B) intramuscular.
C) subcutânea.
D) sublingual.
E) intraperitoneal.

Questão 37

Sobre os conceitos relacionados ao tema
farmacologia, analise as afirmativas a seguir e
assinale a alternativa INCORRETA.

A) Tempo de meia-vida é o tempo que leva para a
concentração plasmática ou a concentração de
uma substância no corpo ser reduzida em 50%.

B) A depuração é a medida da capacidade de o
organismo eliminar uma substância, entretanto,
os órgãos de eliminação só podem retirar o
fármaco do sangue ou do plasma com o qual
estão em contato direto.

C) A concentração do fármaco que chega à
c i r c u l a ç ã o s i s t ê m i c a é c h a m a d a d e
biodisponiblidade.

D) Na maioria das situações clínicas, os fármacos
são prescritos numa série de doses repetitivas ou
sob a forma de infusão contínua para manter uma
concentração em equilíbrio dinâmico no plasma
dentro de determinada amplitude terapêutica, o
que é chamado de dose de ataque.

E) A taxa de absorção de um fármaco, em geral, não
influencia a concentração média do fármaco em
equilíbrio dinâmico no plasma, porém, ainda
assim, influencia a terapêutica farmacológica, que
é dependente da velocidade em que o fármaco é
absorvido.

Questão 38

Em relação aos procedimentos relacionados aos
medicamentos constantes das listas “A” e a suas
notificações, analise as afirmativas a seguir e
assinale a alternativa correta.

A) As notificações de Receitas A que contiverem
medicamentos imunossupressores deverão ser
remetidas até 15 (quinze dias) do mês
subsequente às Autoridades Sanitárias Estaduais
ou Municipais e do Distrito Federal, por meio de
relação em duplicata, que será recebida pela
autoridade sanitária competente mediante recibo,
as quais, após conferência, serão devolvidas no
prazo de 30 (trinta) dias.

B) A Notificação de Receita “A” poderá conter, no
máximo, 5 (cinco) ampolas e para as demais
formas farmacêuticas de apresentação, poderá
conter a quantidade correspondente a, no
máximo, 60 (sessenta) dias de tratamento.

C) Os rótulos de embalagens de medicamentos à
base de substâncias constantes das listas “A1”,
“A2” e “A3”, deverão ter uma faixa horizontal de
cor preta abrangendo todos os lados, na altura do
terço médio e com largura não inferior a um terço
da largura do maior lado da face maior, contendo
os dizeres: “Venda sob Prescrição Médica” – “O
Abuso deste Medicamento pode causar
Dependência”.

D) A Notificação de Receita não será exigida para
pacientes internados nos estabelecimentos
hospitalares, médico ou veterinário, oficiais ou
particulares, porém a dispensação se fará
mediante receita ou outro documento equivalente
(prescrição diária de medicamento), subscrita em
papel privativo do estabelecimento.

E) Sempre que for prescrito o medicamento
Talidomida, lista “A3”, o paciente deverá receber,
juntamente com o medicamento, o “Termo de
Esclarecimento" bem como deverá ser
preenchido e assinado um “Termo de
Responsabilidade” pelo médico que prescreveu a
Talidomida, em duas vias, devendo uma via ser
encaminhada à Coordenação Estadual do
Programa, conforme legislação sanitária
específica em vigor, e a outra permanecer no
prontuário do paciente.

Questão 39

Os fármacos são eliminados do organismo tanto em
sua forma inalterada como na forma de metabólitos.
Entre as formas de eliminação de fármacos, a mais
importante é a:

A) fecal.
B) renal.
C) biliar.
D) pulmonar.
E) biliar-fecal.

Questão 36
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A composição de uma fórmula farmacêutica
compreende a utilização de princípios ativos,
coadjuvantes técnicos e coadjuvantes terapêuticos,
veículos e excipientes. Sobre este tema, analise as
afirmativas a seguir e assinale a alternativa
INCORRETA.

A) Os agentes corretivos são substâncias usadas
para o melhoramento do produto quanto às suas
propriedades organolépticas como cor, odor e
sabor.

B) Os agentes espessantes são substâncias que
dão maior viscosidade ao meio, como as gomas, a
pectina e a gelatina, entre outras.

C) É exemplo de um agente antioxidante o
metabissulfito de sódio.

D) As gomas naturais são exemplos de agentes
suspensores, que são responsáveis pela
manutenção da suspensão.

E) As emulsões são formas farmacêuticas líquidas,
de aspecto leitoso ou cremoso, que utilizam
agentes emulsificantes como o benzoato de
benzila.

Questão 40




