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FARMACÊUTICO 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
● Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 40 (quarenta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 

distribuídas sem falhas ou repetição: 
 

 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 1 a 15 

INFORMATICA 16 a 25 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 26 a 40 

 

● Você receberá também uma FOLHA DE RESPOSTAS PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva.
1. Observe se o Cargo especificado no caderno de questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não esteja 

correto solicite a substituição para o fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o caderno de questões correto. 

2. Verifique se este caderno está completo e se a numeração das questões está correta. 

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e a sua data de nascimento na Folha de Respostas. 

4. Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente. 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às 

respostas. 

7. Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas controle seu 

tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60(sessenta) minutos. 

9. Após o término da prova, entregue ao fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

10.  Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato ficar até o término das 3 horas de prova. 

11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização; 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes; 

 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva; 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio; 

 Usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; 

 For surpreendido portando ou manuseando aparelhos eletrônicos nas demais dependências do estabelecimento, durante a 

realização das provas objetiva e discursiva. 

 Caso qualquer equipamento eletrônico venha a emitir ruídos sonoros, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de 

guarda de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à Polícia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive 

com prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata e as 

folhas de respostas da sala. Os candidatos deverão assinar a ata da sala e o lacre do envelope. 

1.4. Está disponível na última folha do caderno de questões um gabarito para ser preenchido e destacado. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Hora do Planeta: uma oportunidade para o 

debate 
 

 No dia 31 de março de 2012 ocorreu a sexta 
edição da “Hora do Planeta”. O evento, criado pela 
ONG ambientalista WWF, foi realizado pela primeira 
vez em 2007 na Austrália e acontece anualmente no 
último sábado do mês de março. Durante 60 minutos, 
entre as 20h30 e as 21h30, no horário local de cada 
país, cidadãos de todo o mundo são convidados a 
apagar as luzes como forma de refletir sobre o 
aquecimento global. Mas qual a relação entre o apagar 
das luzes e o efeito estufa? 
 No Brasil, há certa dificuldade em se entender 
essa relação devido às peculiaridades da nossa matriz 
energética, que é muito diferente quando comparada à 
média mundial. Enquanto aqui aproximadamente 
54,1% da energia utilizada provêm da queima de 
combustíveis fósseis; no mundo, a participação desse 
tipo de energia na matriz chega a 80,3%. Esses 
percentuais não se referem apenas à energia utilizada 
para iluminação e nem mesmo apenas à energia 
elétrica, mas incluem, por exemplo, a energia utilizada 
nos transportes. Como no Brasil a maior parte da 
energia elétrica distribuída é proveniente de usinas 
hidrelétricas, há uma tendência a se ignorar a relação 
entre iluminação artificial e aquecimento global. Em 
termos globais, dada a matriz energética mundial, é 
certo que quanto menos luzes estiverem acesas, 
menos carbono será emitido à atmosfera. 
 É lógico que uma hora por ano com luzes 
apagadas não resolverá o problema e nem tampouco 
irá contribuir em termos percentuais de maneira 
significativa para a desaceleração do efeito estufa. Mas 
não é esse o objetivo da Hora do Planeta. O principal 
objetivo é fazer com que, por meio de uma ação 
coordenada mundialmente, pessoas parem o que 
estão fazendo, saiam da sua rotina e pensem no que 
pode ser feito para o combate deste que é um dos 
maiores problemas que a humanidade enfrentará, ou 
melhor, está enfrentando. 
 Assim, a crítica quanto à ineficácia da Hora do 
Planeta sob o aspecto da insignificância da redução de 
emissões durante estes 60 minutos não procede, pois 
não é essa a intenção do movimento. Há outras 
críticas pertinentes que, no meu ponto de vista, não 
desqualificam a realização do evento. Faço questão de 
divulgar e participar, pois acho que qualquer ação 
ambiental, por mínima que seja, ainda que insuficiente, 
traz algum tipo de resultado positivo, mesmo que seja 
apenas o despertar em algumas pessoas da reflexão 
sobre a validade ou não daquela ação. Se a conclusão 
for pela sua inadequação, ao menos ficará o 
questionamento sobre o que pode ser feito de maneira 
mais adequada. 
 Acho que deveríamos aproveitar a crescente 
popularização da Hora do Planeta ao longo dos anos 
para ampliar o seu escopo. Nada impede que em cada 
localidade o evento seja adaptado às peculiaridades 
locais. Por exemplo, no Brasil seria interessante que 
se incluísse, além do apagar das luzes e do 
desligamento de eletrodomésticos, a não utilização de 
veículos automotores, pois aqui eles contribuem mais 
com o efeito estufa do que as luzes. Há localidades 
brasileiras onde a produção de energia elétrica é feita 
predominantemente por meio da queima de 
combustíveis fósseis, mas isso representa um 
percentual pequeno na realidade do país. Sabemos 
também que a energia hidrelétrica não é totalmente 
limpa e que as usinas que geram esse tipo de energia 

também emitem um pouco de gases do efeito estufa, 
como metano, por exemplo.  
 Uma importante lição da Hora do Planeta é que 
não precisamos de toda a energia que estamos 
consumindo. Nesses sessenta minutos em que 
ficamos privados de alguns confortos do mundo 
moderno, percebemos que não foi tão difícil ficar sem 
alguns deles. Até porque há pouco tempo atrás não os 
tínhamos. Podemos utilizá-los com menor intensidade, 
ou ainda dispensá-los, sem que isso nos impeça de 
viver dignamente. E isso leva a uma reflexão mais 
profunda. Não são apenas as luzes que precisam ser 
apagadas. Nosso consumo desenfreado é que precisa 
urgentemente ser apagado. Nossos padrões atuais são 
incompatíveis com aquilo que a natureza pode nos 
oferecer sem se desequilibrar. Não adianta produzir 
produtos “ecoeficientes” e comprar coisas 
“ambientalmente corretas” se essas condutas forem 
utilizadas para acalmar nossas consciências e 
promover ainda mais consumo. 
 A crescente demanda por energia e o 
consequente aumento de emissões de gases do efeito 
estufa são causados pela lógica capitalista que leva as 
pessoas a comprar cada vez mais. Se nossos padrões 
de consumo não mudarem, produzir equipamentos 
que consomem menos energia, assim como apagar as 
luzes não serão nada mais do que “enxugar gelo”. 
 
NETO, Joaquim Maia.Texto adaptado. 
Disponível em: 
http://www.opiniaosustentavel.com.br/2012/04/hora-do-
planeta-uma-oportunidade-para-o.html 

 

Questão 01  
 
De acordo com o 1° parágrafo do texto, a “Hora do 
Planeta” é um evento: 

 
(A) Que ocorre pela 6ª vez em todo o mundo, com o 

objetivo de combater o consumismo desenfreado. 
 
(B) Que acontece duas vezes por ano, tendo sua 

primeira edição na Austrália. 
 
(C) Que acontece anualmente, no último sábado do mês 

de março, com o objetivo de refletir sobre o 
aquecimento global. Durante 60 minutos, entre as 
20h30 e as 21h30, no horário local de cada país, 
cidadãos de todo o mundo são convidados a apagar 
as luzes. 

 
(D) Que ocorre durante 1 hora em todos os países, ao 

mesmo tempo, com o intuito de preservar o meio 
ambiente. Durante este período, os cidadãos do 
mundo todo se unem para pensar na globalização. 

 
(E) Que promove, em 1 hora, a reflexão sobre problemas 

ambientais. Neste ano, o evento será sediado na 
Austrália. 

 

Questão 02  
 
Por que, segundo o texto, no Brasil, há a tendência de 
se ignorar a relação entre iluminação artificial e 
aquecimento global? 

 
(A) Porque nossa matriz energética é equivalente à 

média mundial. 
 
(B) Porque 80,3% da energia utilizada aqui provêm da 

queima de combustíveis fósseis.  
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(C) Porque a maior parte da energia elétrica mundial vem 
de usinas hidrelétricas. 

 
(D) Porque os percentuais apontam que a matriz 

energética mundial tende a se igualar ao Brasil. 
 
(E) Porque no Brasil grande parte da energia elétrica 

distribuída é proveniente de usinas hidrelétricas. 
 

Questão 03  
 
O autor do texto acredita que: 

 
(A) Com a contribuição da Hora do Planeta, se as luzes 

estiverem acesas, menos carbono será emitido à 
atmosfera. 

 
(B) É certo que esse movimento de apagar as luzes 

durante 1 hora, uma vez ao ano, não resolverá o 
problema e muito menos irá significar, em termos 
percentuais, uma minimização do efeito estufa. 

 
(C) O principal objetivo da Hora do Planeta é economizar 

energia elétrica mundial, por meio de uma ação 
consciente e reflexiva. 

 
(D) O objetivo primeiro da Hora do Planeta é fazer com 

que as pessoas pensem na sua rotina diária e reflita 
a respeito dos problemas da humanidade: fome, 
desigualdade social, preconceito. 

 
(E) O principal objetivo da Hora do Planeta é fazer com 

que 60 minutos salvem o mundo do aquecimento 
global. 

 

Questão 04  
 
São informações presentes no texto, EXCETO:  

 
(A) No 4° parágrafo, o autor apresenta seu 

posicionamento sobre a ação ambiental Hora do 
Planeta. Para ele, é válido divulgar uma ação como 
essa, mesmo tida pela crítica como insuficiente.  

 
(B) No 4° parágrafo, o autor afirma que o simples fato de 

promover a reflexão das pessoas já é algo positivo. 
 
(C) No 5° parágrafo, o autor reflete sobre a possibilidade 

de ampliar o evento Hora do Planeta, de acordo com 
cada localidade. Ele cita o exemplo do Brasil, neste 
caso, a não utilização de veículos automotores seria 
mais pertinente para nossa realidade. 

 
(D) No 6° parágrafo, o autor expõe uma lição do evento 

Hora do Planeta: estamos consumindo energia 
demasiadamente, mas é impossível se privar de 
confortos do mundo moderno. 

 
(E) No 5° parágrafo, o autor argumenta que não é a luz 

que precisa ser apagada, mas o consumismo 
exacerbado. 

 

Questão 05  
 
No último parágrafo do texto, o autor utiliza a 
expressão “enxugar gelo”. Diante do contexto, isso 
significa: 

 
(A) Realizar ações que não alcancem plenamente o 

objetivo pretendido. 
(B) Insistir em um assunto já resolvido. 

(C) Permitir que o assunto seja abordado em diversas 
perspectivas. 

(D) Enfrentar o problema antes que algo ou alguém o 
piore. 

(E) Encontrar uma solução viável para o problema. 
 

Questão 06  
 
Na frase, “Podemos utilizá-los com menor intensidade, 
ou ainda dispensá-los, sem que isso nos impeça de 
viver dignamente” (6° parágrafo), os pronomes 
pessoais destacados recuperam: 

 
(A) Sessenta minutos. 
(B) Alguns confortos do mundo moderno. 
(C) Nossos padrões atuais. 
(D) Consumos desenfreados. 
(E) Produtos ecoeficientes. 
 

Questão 07  
 
Releia: “Se a conclusão for pela sua inadequação, ao 
menos ficará o questionamento sobre o que pode ser 
feito de maneira mais adequada” (4° parágrafo). A 
palavra sublinhada exerce a função de: 

 
(A) Pronome pessoal reflexivo. 
(B) Pronome interrogativo. 
(C) Pronome indefinido. 
(D) Conjunção subordinativa. 
(E) Índice de indeterminação do sujeito. 
 

Questão 08  
 
A palavra “escopo”, no 5° parágrafo, NÃO é o mesmo 
que: 

 
(A) Desígnio. 
(B) Finalidade. 
(C) Objetivo. 
(D) Propósito. 
(E) Espécie. 
 

Questão 09  
 
Em “No Brasil, há certa dificuldade em se entender 
essa relação devido às peculiaridades da nossa matriz 
energética” (2° parágrafo), o sujeito da oração é: 

 
(A) A oração não tem sujeito. 
(B) Brasil. 
(C) Essa relação. 
(D) Peculiaridades. 
(E) Nossa matriz energética. 
 

Questão 10  
 
O substantivo “emissões” (4° parágrafo) é grafado 
com “SS” e formado a partir do verbo “emitir”. O 
mesmo processo NÃO ocorre com o verbo: 

 
(A) Demitir. 
(B) Expandir. 
(C) Admitir. 
(D) Permitir. 
(E) Oprimir. 
 

Questão 11  
 
Na frase, “O evento, criado pela ONG ambientalista 
WWF, foi realizado pela primeira vez em 2007” (1° 
parágrafo), as vírgulas servem para: 



Cargo: FARMACÊUTICO                                                           Página 
 

- 5 - 

(A) Separar o sujeito do predicado. 
(B) Isolar adjunto adverbial antecipado. 
(C) Isolar o vocativo. 
(D) Isolar o aposto. 
(E) Separar marcadores de tempo. 
 

Questão 12  
 
Em “Esses percentuais não se referem apenas à 
energia utilizada para iluminação” (2° parágrafo), o 
emprego do acento grave revela um caso de: 

 
(A) Regência verbal. 
(B) Regência nominal. 
(C) Concordância verbal. 
(D) Concordância nominal. 
(E) Locução prepositiva. 
 

Questão 13  
 
Relacione os verbos destacados em cada frase aos 
tempos e modos correspondentes: 
 
I. “(...) uma hora por ano com luzes apagadas não 

resolverá o problema” (3° parágrafo). 
 
II. “Faço questão de divulgar e participar” (4° 

parágrafo). 
 
III. “(...) no Brasil seria interessante que se 

incluísse, além do apagar das luzes e do 
desligamento de eletrodomésticos” (5° 
parágrafo). 

 
IV. “(...) até porque há pouco tempo atrás não os 

tínhamos” (6° parágrafo). 
 
V. “(...) se essas condutas forem utilizadas para 

acalmar nossas consciências” (6° parágrafo). 
 
1. Pretérito Imperfeito do Indicativo. 
2. Presente do Indicativo.  
3. Futuro do Presente do Indicativo. 
4. Futuro do Subjuntivo. 
5. Futuro do Pretérito do Indicativo. 
 
Associe a primeira coluna com a segunda e assinale a 
alternativa CORRETA: 
 

(A) I-3; II-2; III-1; IV-5; V-4.  
(B) I-2; II-3; III-5; IV-1; V-4. 
(C) I-3; II-2; III-5; IV-1; V-4. 
(D) I-2; II-3; III-4; IV-5; V-1. 
(E)  I-1; II-2; III-4; IV-5; V-3. 
 

Questão 14  
 
A oração em destaque “Informamos que os alunos 
sairão pelas portas do fundo” é: 

 
(A) Subordinada adverbial causal. 
(B) Subordinada adjetiva explicativa. 
(C) Subordinada substantiva objetiva direta. 
(D) Subordinada substantiva objetiva indireta. 
(E) Subordinada substantiva subjetiva. 
 

Questão 15  
 
A(s) vírgula(s) foi(foram) empregada(s) 
CORRETAMENTE na alternativa: 

 

(A) O ícone da cultura pop e revolucionário para a 
confeitaria é, para alguns, um ganha-pão e, para 
outros, uma terapia gastronômica. 

 
(B) Para Adriana Silva, estilista da marca, a criança é um 

público consumidor independente. 
 
(C) É nesta época do ano, entre janeiro e fevereiro, que 

se verifica o pico na procura de imóveis na cidade. 
 
(D) Em 2010, os números paranaenses, segundo o 

Ipardes e o IBGE, foram maiores que a média 
nacional. 

 
(E) O Paraná tem, um cenário bastante peculiar, como 

explica Eduardo Moreira Garcia, vice-presidente do 
Conselho Regional de Economia (Corecon/PR). 

 

INFORMATICA 

 

Questão 16  
 
Considerando o MS-WORD 2007, assinale a alternativa 
que apresenta a descrição correta para a 
funcionalidade da combinação de teclas (tecla de 
atalho) Ctrl + Z: 

 
(A) Permite REFAZER a última ação 
(B) Permite DESFAZER a última ação  
(C) Permite REPETIR a última ação  
(D) Permite DUPLICAR a última ação  
(E) Permite RECORTAR a última ação 
 

Questão 17  
 
O software aplicativo de Planilha Eletrônica MS-EXCEL 
permite a realização de diversos tipos de cálculos. 
Considerando a aplicação da fórmula =(2*2+1)^2, 
assinale a alternativa que apresenta o valor numérico 
CORRETO que será gerado como resultado: 
 

(A) 2,5 
(B) 5 
(C) 20 
(D) 25 
(E) 0 
 

Questão 18  
 
Considerando o MS-WORD 2007, em sua instalação 
padrão, assinale a alternativa que apresenta o MENU 
que disponibiliza algumas das opções de manipulação 
de FONTE, conforme a imagem a seguir: 
 

 
 

(A) Formatar 
(B) Inserir 
(C) Layout da Página 
(D) Exibição 
(E) Início 
 

Questão 19  
 
Considere o texto a seguir: Quanto à navegação na 
Internet, ao enviar um e-mail, podemos ANEXAR um 
arquivo à mensagem. Essa “operação” de ENVIAR um 
arquivo para internet é classificada como 
_______________. 
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Assinale a alternativa que apresenta a palavra correta 
que preenche a lacuna do texto apresentado. 
 

(A) Update 
(B) Download 
(C) Upload 
(D) Chat 
(E) Downgrade 
 

Questão 20  
 
A internet oferece uma ampla variedade de recursos e 
tecnologias, que se atualizam constantemente. 
Assinale a alternativa que associa corretamente os 
números do primeiro bloco de palavras às letras do 
segundo bloco, acerca dos termos utilizados na 
internet. 
 
1. Bate Papo  
2. Cópia de Segurança 
3. Correio Eletrônico 
4. Página Inicial 
A. Backup   
B. Chat 
C. E-Mail 
D. Home page 
 

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

Questão 21  
 
Os Softwares Aplicativos são destinados á execução 
de tarefas específicas. O Software Aplicativo com a 
funcionalidade de acessar á Internet (navegar) também 
é conhecido como: 
 

(A) Lower 
(B) Upper 
(C) Firewall 
(D) Browser 
(E) Power 
 

Questão 22  
 
Em relação ao MS-EXCEL 2007, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). 
 
I. A fórmula =3+2*2 tem como resultado o valor 

numérico 7. 
 
II. As células são identificadas por colunas (letras) e 

linhas (números). 
 

III. O botão  corresponde à AUTOSSOMA. 
 

IV. O botão  corresponde à cor do 
PREENCHIMENTO da célula. 

 

(A) Apenas II e IV. 
(B) Apenas I, II e III.  
(C) Apenas II, III e IV. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Todas as alternativas 
 
 
 
 

Questão 23  
 
Considerando o site de busca e pesquisa na Internet 
GOOGLE (www.google.com.br), ao digitar no campo de 
pesquisa a expressão 2+3 e em seguida executar a 
busca: 
 

(A) Será executada uma busca nos sites que contenham 
a expressão 2 E 3. 

 
(B) Será executada uma busca nos sites que contenham 

a expressão 2 OU 3. 
 
(C) Será executada uma busca nos sites que contenham 

EXTAMENTE a expressão 2+3. 
 
(D) Será exibida uma mensagem de ERRO por não 

conter uma sílaba ou palavra. 
 
(E) Será executado o cálculo matemático 2+3 conforme 

uma calculadora. 
 

Questão 24  
 
Em relação ao MS-WORD 2007, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). 
 
I. ARIAL é um dos tipos de fonte disponíveis. 
 
II. Para alterar a COR DA FONTE, basta selecionar 

o trecho do texto desejado e clicar no ícone 

(botão) . 
 
III. É possível inserir uma imagem como plano de 

fundo para o documento (marca d’água). 
 

IV. O Botão  permite DESFAZER a DIGITAÇÃO. 
 

(A) Apenas II e IV. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas I, III e IV. 
(D) Apenas II e III. 
(E) Todas as alternativas. 
 

Questão 25  
 
Considerando o Windows 7 (Seven), assinale a 
alternativa que apresenta a Ferramenta que possibilita 
personalizar (ajustar) as configurações do 
computador: 
 

(A) Painel de Controle 
(B) Gerenciador de Tarefas 
(C) Gerenciador de Configurações 
(D) Centro de Controle 
(E) Configurações Gerenciais 
 

CONHECIMENTO ESPECIFICOS 

 

Questão 26  
 
O art. 20 do Código de Ética da Profissão Farmacêutica 
trata das Proibições e Sanções Disciplinares. Assinale 
a alternativa INCORRETA referente as sanções 
disciplinares: 
 

(A) Da advertência ou censura. 
(B) Da repreensão verbal. 
(C) De suspensão de 3 (três) meses a um ano. 
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(D) De multa de 1 (um) salário mínimo a 3 (três) salários 
mínimos regionais. 

(E) De eliminação. 
 

Questão 27  
 
Marque a alternativa CORRETA do que é PROIBIDO ao 
farmacêutico: 
 

(A) Praticar procedimentos reconhecidos pelo Conselho 
Federal de Farmácia. 
 

(B) Aceitar ser perito ou auditor quando houver 
envolvimento pessoal ou institucional. 

 
(C) Delegar a outros profissionais atos ou atribuições que 

não são exclusivos da profissão farmacêutica. 
 
(D) Exigir dos demais profissionais da saúde o 

cumprimento da legislação sanitária vigente, em 
especial quanto a legibilidade da prescrição. 

 
(E) Denunciar os que exercem ilegalmente a Farmácia, 

seja profissionais ou instituições farmacêuticas que 
pratique atos ilícitos. 

 

Questão 28  
 
Considere F (falso) ou V (verdadeiro) para as 
afirmativas a seguir.  
 
(   ) A OMS define medicamentos essenciais como 

aqueles que satisfazem as necessidades de 
saúde prioritárias da população, os quais devem 
estar acessíveis em todos os momentos, na dose 
apropriada, a todos os segmentos da sociedade. 

 
(   ) RENAME é uma  Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais que abrange os 
principais problemas de saúde do Brasil, ou seja, 
as doenças mais comuns à população, definida 
segundo prévio critério epidemiológico. 

 
(   ) COMARE significa Comissão Técnica e 

Multidisciplinar de Atualização da Relação de 
Medicamentos Essenciais, que tem como tarefa 
principal a elaboração e atualização do RENAME. 

 
(   ) Medicamentos essenciais são agentes 

terapêuticos destinados à assistência primária ou 
atenção básica, necessária e exclusivamente de 
baixo custo e selecionados para aqueles 
socioeconomicamente desfavorecidos. 

 
(   ) O custo de aquisição, armazenamento, 

distribuição e controle dos medicamento não 
influenciam nos critérios de seleção de 
medicamentos/produtos da RENAME. 

 
(A) V-F-V-F-F 
(B) F-V-F-V-V 
(C) V-V-V-F-F 
(D) V-V-V-V-V 
(E) F-F-V-F-V 
 

Questão 29  
 
Sobre os benefícios da Relação de Medicamentos 
Essenciais e do formulário terapêutico, é INCORRETO 
afirmar que: 

(A) Adequa a relação de medicamentos disponíveis às 
reais necessidades sanitárias da população/clientela 
alvo. 
 

(B) Disponibiliza medicamentos com eficácia e 
segurança comprovada, na medida em que restringe 
o uso de medicamentos ineficazes e desnecessários. 

 
(C) Proporciona racionalidade somente na gestão da 

Assistência Farmacêutica no Sistema Único de 
Saúde (SUS). 
 

(D) Promove o uso das Denominações Comuns 
Brasileiras (DCB) ou Internacionais (DCI) em todas as 
etapas do ciclo de Assistência Farmacêutica. 

 
(E) Uniformiza condutas terapêuticas, com base em 

evidências científicas, tornando impessoais as 
decisões na escolha dos medicamentos utilizados. 

 

Questão 30  
 
O estudo quantitativo do desenvolvimento temporal 
dos processos de absorção, distribuição, 
biotransformação e excreção dos fármacos é definido 
como: 
 

(A) Farmacodinâmica 
(B) Biofarmácia 
(C) Farmacocinética 
(D) Biodisponibilidade  
(E) Bioequivalência 
 

Questão 31  
 
Os mecanismos da Excreção Renal são: 
 

(A) Filtração glomerular, secreção tubular ativa e 
reabsorção tubular passiva. 
 

(B) Secreção tubular passiva, inibição enzimática e 
indução enzimática. 

 
(C) Filtração, difusão, reabsorção e excreção. 
 
(D) Excreção biliar, filtração glomerular e secreção 

tubular ativa. 
 
(E) Fluxo sanguíneo renal, filtração, endocitose e 

exocitose.  
 

Questão 32  
 
Qual o medicamento abaixo é um hipnótico de ação 
curta? 

 
(A) Diazepan 
(B) Gabapentina 
(C) Fenobarbital 
(D) Tiopental 
(E) Mequinol 
 

Questão 33  
 
Os medicamentos Linezolida, Lisinopril, Clonazepam e 
Metoclopramida são classificados como: 
 

(A) Antifúngico, ansiolítico, anti-hipertensivo e 
antiemético. 
 

(B) Antibiótico, anti-hipertensivo, ansiolítico e 
antiemético. 
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(C) Anti-flamatório, antiemético, ansiolítico e antitérmico. 
 
(D) Antifúngico, anti-hipertensivo, ansiolítico e anti-

flamatório. 
 
(E) Antibiótico, anti-hipertensivo, anti-flamatório e 

antifúngico. 
 

Questão 34  
 
O Propanolol é contraindicado para pacientes 
portadores de: 
 

(A) Ansiedade. 
(B) Hipertensão arterial. 
(C) Enxaqueca. 
(D) Angina do peito. 
(E) Asma brônquica. 

 

Questão 35  
 
A Fluoxetina é um antidepressivo que tem o seguinte 
mecanismo de ação:  
 

(A) Inibição seletiva da recaptação da serotonina. 
(B) Bloqueio da recaptação da norepinefrina. 
(C) Inibição da captação de dopamina. 
(D) Inibição seletiva da ECA.  
(E) Afinidade pelos receptores opioides.  

 

Questão 36  
 
Sobre a Digoxina é INCORRETO afirmar que: 
 

(A) É um glicosídeo. 
 

(B) Possui absorção rápida pelo trato gastrointestinal. 
 
(C) Cerca de 60% do fármaco administrado, seja por via 

oral ou intravenosa, são eliminados pela urina na 
forma inalterada. 

 
(D) Não é eliminada pela do leite materno. 
 
(E) É um cardiotônico com atividade inotrópica positiva. 
 

Questão 37  
 
Qual a ordem adequada para o processo de 
armazenamento de medicamentos? 
 

(A) Recepção/recebimento, rotulagem, conservação e 
estocagem. 
 

(B) Recepção/recebimento, conferência, estocagem e 
conservação. 

 
(C) Estocagem, rotulagem, distribuição e controle de 

estoque. 
 
(D) Estocagem e guarda, conservação, distribuição e 

controle de estoque. 
 
(E) Recepção/recebimento, estocagem e guarda, 

conservação e controle de estoque. 
 

Questão 38  
 
Assinale a alternativa CORRETA sobre o controle de 
estoque de medicamentos: 

(A) O controle de estoque contempla maximizar 
possíveis perdas por data de validade dos 
medicamentos. 
 

(B) Segundo a curva ABC, o tempo de abastecimento de 
diferentes produtos será sempre o mesmo. 

 
(C) Esse controle propõe garantir a quantidade de 

produtos indisponíveis para a utilização conforme a 
demanda. 

 
(D) É um recurso dispensável, apresenta informações 

desnecessárias para a Assistência Farmacêutica e 
por vezes atrapalha a proximidade do farmacêutico 
com os medicamentos/produtos que estão sob sua 
responsabilidade. 

 
(E) É um meio importantíssimo para auxiliar as atividades 

da Assistência Farmacêutica, como a programação, 
aquisição e distribuição dos medicamentos. 
 

Questão 39  
 
A Lei que estabelece o medicamento genérico e dispõe 
sobre a utilização dos nomes genéricos em produtos 
farmacêuticos no Brasil é de número: 

 
(A) Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999.  
(B) Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. 
(C) Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976. 
(D) Lei nº 10.213, de 27 de março de 2001. 
(E) Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000. 
 

Questão 40  
 
Assinale C (certo) para as afirmativas corretas e E( 
errado) para as assertivas INCORRETA: 
 
(   ) Os medicamentos sujeitos ao controle especial 

de que trata a Portaria nº 344, de 12 de maio de 
1998, e suas posteriores atualizações, podem 
ser fracionados. 

 
(   ) Os medicamentos conhecidos como anti-

inflamatórios são divididos em 2 grandes 
grupos: a)  os derivados da cortisona, 
corticoides ou esteroides, que formam um  
grande grupo de substância de ação intensa 
sobre a inflamação, e  b) os 
anti-inflamatórios não hormonais ou não 
esteroidais. O mecanismo de ação dos anti-
inflamatórios não esteroidais (AINES), ou não 
hormonais (AINH), ocorre pela ativação de um 
sistema enzimático denominado cicloxigenase 
(COX), responsável unicamente pela síntese da 
enzima monoamina oxidase (IMAO). 

 
(   ) Na nutrição parenteral são atribuições do 

farmacêutico: realizar todas as operações 
inerentes ao desenvolvimento, preparação 
(avaliação farmacêutica, manipulação, controle 
de qualidade, conservação e transporte) da 
nutrição parenteral;  e avaliar a interação droga-
nutriente. 

 
(   ) Farmácia hospitalar é a unidade clínico-

assistencial, técnica e administrativa, onde se 
processam as atividades relacionadas à 
assistência farmacêutica, dirigida 
exclusivamente por farmacêutico, compondo a 
estrutura organizacional do hospital  integrada 
funcionalmente com as demais unidades 
administrativas e de assistência ao paciente. 

http://pfarma.com.br/tag/farmácia-hospitalar.html
http://pfarma.com.br/
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 (   ) A unitarização de doses e o preparo de doses 

unitárias de medicamentos compreendem o 
fracionamento, a subdivisão e a transformação 
de formas farmacêuticas.O preparo de doses 
unitárias e a unitarização de doses contribui 
para a elevação de custos, devendo ser 
garantida a rastreabilidade, por meio de 
quaisquer procedimentos indefinidos, sendo o 
registro dispensável. A legislação vigente 
dispensa um plano de prevenção de troca ou 
misturas de medicamentos. 

 
(  ) Farmacovigilância consiste em um conjunto de 

procedimentos relacionados à detecção, 
avaliação, compreensão e prevenção de reações 
adversas a medicamentos ou quaisquer outros 
possíveis problemas relacionados a fármacos.  
A farmacovigilância tem como objetivo principal 
a redução das taxas de morbidade e mortalidade 
associada ao uso de medicamentos, por meio 
da detecção precoce dos problemas de 
segurança dos medicamentos nos pacientes, 
além de melhorar a seleção e uso racional dos 
medicamentos pelos profissionais de saúde. 

 

(A) C-C-C-E-E-C 
(B) C-C-E-E-E-C 
(C) E-C-E-E-C-E 
(D) E-E-C-C-E-C 
(E) E-E-E-C-E-C 
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