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Prova A 
 
Cargo: Farmacêutico 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o poema a seguir e responda as questões 01 e 02. 
 
A Ronda Noturna 
 
Noite cerrada, tormentosa, escura, 
Lá fora. Dormem em trevas o convento. 
Queda imoto o arvoredo. Não fulgura 
Uma estrela no torvo firmamento. 
Dentro é tudo mudez. Flébil murmura, 
De espaço a espaço, entanto, a voz do vento: 
E há um rasgar de sudários pela altura, 
Passo de espectros pelo pavimento… 
Mas, de súbito, os gonzos das pesadas 
Portas rangem… Ecoa surdamente 
Leve rumor de vozes abafadas. 
E, ao clarão de uma lâmpada tremente, 
Do claustro sob as tácitas arcadas 
Passa a ronda noturna, lentamente… 
Olavo Bilac 
 
01. Identifique a alternativa correta quanto ao poema de Olavo 
Bilac: 
a) Apenas descreve um ambiente. 
b) Expõe um sentimento. 
c) Apresenta narração e descrição. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
02. Assinale a alternativa correta quanto A Ronda Noturna: 
a) Corresponde a uma tentativa de convencer os leitores de que 

o eu lírico viu fantasmas percorrendo os corredores de um 
convento. 

b) Corresponde a um poema narrativo em que predomina a 
descrição pouco pessoal do entorno e da atmosfera noturna 
de um convento, seguida de um evento que quebra parte do 
silêncio que envolve o local. 

c) Corresponde apenas a descrição impessoal, distanciada, da 
atmosfera que envolve um convento. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
Leia o texto e responda as questões de 03 a 06. 
 
Uma interrupção no consumo de açúcar pode levar à 
depressão? 
 

Se a dieta exigir o corte radical dos carboidratos (e não 
apenas do açúcar), isso pode ocorrer. A explicação dos 
especialistas está na química cerebral. Os carboidratos 
funcionam como matéria-prima indispensável à síntese de 
serotonina, o neurotransmissor associado à sensação de bem-
estar. Uma queda brusca na oferta desse nutriente pode levar a 
uma redução considerável nas taxas de serotonina e, com isso, 
suscitar sintomas de depressão. Além disso, o consumo de 
doces, especificamente, eleva as taxas de outro 
neurotransmissor: a dopamina, associada à sensação de prazer. 
Essa relação explica, por exemplo, por que pessoas com 
sintomas de depressão ou alterações de humor muitas vezes 
aumentam o consumo de doces. 
 
Veja, São Paulo, n. 1971, p. 96, 30 ago 2006. 
 
03. Identifique a alternativa correta em que indica, segundo o 
texto, por que a dieta que elimina carboidratos e açúcar, pode 
provocar depressão: 
a) Devido à redução de dois neurotransmissores essenciais ao 

organismo, a serotonina e a dopamina, que aumentam a boa 
disposição e o bom humor nas pessoas. 

b) Devido ao aumento de dois neurotransmissores essenciais 
ao organismo, a serotonina e a dopamina, que aumentam a 
boa disposição e o bom humor nas pessoas. 

c) Devido à extinção de dois neurotransmissores essenciais ao 
organismo, a serotonina e a dopamina, que aumentam a boa 
disposição e o bom humor nas pessoas. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
04. Assinale a alternativa correta quanto ao sentido do título do 
texto. Excluir o açúcar da alimentação pode causar depressão? 
Por quê?  
a) Sim, porque os carboidratos produzem um neurotransmissor, 

a serotonina, que provoca sensações de satisfação. Portanto, 
seria necessário tirar, além do açúcar, os carboidratos. 

b) Não, porque os carboidratos produzem um neurotransmissor, 
a serotonina, que provoca sensações de satisfação. Portanto, 
seria necessário tirar, além do açúcar, os carboidratos. 

c) Às vezes, porque os carboidratos produzem um 
neurotransmissor, a serotonina, que provoca sensações de 
satisfação. Portanto, seria necessário tirar, além do açúcar, os 
carboidratos. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
05. Identifique a alternativa correta quanto a ausência da crase 
na palavra “as” da oração: “além disso, o consumo de doces, 
especificamente, eleva as taxas de outro neurotransmissor...”:  
a) o verbo elevar é transitivo direto, portanto não necessita de 

preposição depois dele. Nesse caso, “as” é apenas o artigo 
definido feminino que determina o adjetivo “taxas”. Seria 
necessário que houvesse a preposição “a” para a ocorrência 
da crase. 

b) o verbo elevar é transitivo indireto, portanto não necessita de 
preposição depois dele. Nesse caso, “as” é apenas o artigo 
definido feminino que determina o substantivo “taxas”. Seria 
necessário que houvesse a preposição “a” para a ocorrência 
da crase. 

c) o verbo elevar é transitivo direto, portanto não necessita de 
preposição depois dele. Nesse caso, “as” é apenas o artigo 
definido feminino que determina o substantivo “taxas”. Seria 
necessário que houvesse a preposição “a” para a ocorrência 
da crase. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
06. Assinale a alternativa correta quanto a retirada do artigo 
indefinido “uma” que está diante do substantivo redução: 
a) Não haveria crase, pois, nesse caso o substantivo seria 

determinado pelo artigo indefinido feminino (... pode levar a 
redução ...). 

b) Não haveria crase, pois, nesse caso o substantivo seria 
determinado pelo artigo definido feminino (... pode levar a 
redução ...). 

c) Haveria crase, pois, nesse caso o substantivo seria 
determinado pelo artigo definido feminino (... pode levar à 
redução ...). 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
07. Identifique a alternativa correta quanto a preposição ou 
contração adequada: 
I – O motorista mostrou-se atencioso com (para com) a 
passageira de meia idade.  
II – Nem sempre somos passíveis de mudanças em nossos 
hábitos. 
III – O gerente parecia propenso a dar-lhe uma nova chance. 
a) Apenas I esta correta. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas I e III estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
08. Assinale a alternativa correta em que os verbos estejam no 
pretérito imperfeito do indicativo de forma adequada:  
I – Na oficina, precisa-se de torneiros mecânicos com 
experiência. 
II – Tu e ela sabias o motivo do adiamento do concurso? 
III – Alguns de nós acreditávamos na redução do aquecimento 
global. 
 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
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c) Apenas III está correta. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
Leia o texto e responda as questões de 09 a 13. 
 
Sol, inimigo da visão 

 
A exposição excessiva aos raios solares aumenta o risco de 
problemas nos olhos. Mas a maioria dos brasileiros desconhece 
o poder dessa ameaça. 

 
Uma pesquisa divulgada na última semana mostrou que 

nove em cada dez brasileiros não têm conhecimento dos 
prejuízos que o sol pode causar à saúde dos olhos. O trabalho, 
realizado pelo Ibope e patrocinado pela empresa Transitions 
Optical do Brasil, ouviu duas mil pessoas no País. Quando 
perguntadas sobre os efeitos nocivos da exposição prolongada 
ao sol, elas citaram o risco aumentado para câncer de pele, a 
ocorrência de queimaduras e o surgimento de rugas. Os danos 
à visão nem apareceram na lista. 

O problema é que o sol pode também se tornar um inimigo 
dos olhos. Além de causar irritação, os raios ultravioleta podem 
provocar queimadura na córnea e até mesmo tumores. Seus 
estragos serão proporcionais ao início da exposição - se desde 
criança, por exemplo - e do quanto ela foi demasiada. "Os raios 
solares têm efeito cumulativo nos olhos", explica o 
oftalmologista Newton Kara José Junior, chefe do setor de 
catarata do Hospital das Clínicas de São Paulo. "E a maior parte 
desse acúmulo ocorre antes dos 18 anos de idade", completa. 
Isso ocorre porque até essa faixa etária a córnea e o cristalino 
permitem a entrada de muita radiação, ao contrário do que 
ocorre na idade adulta. Nesse caso, as duas estruturas 
conseguem oferecer alguma proteção, embora ela não seja 
total. 
[...] 
 
Prejuízos à vista 
 
Retina – Provoca atrofia das células da superfície da estrutura 
responsável pela formação das imagens. Isso prejudica a visão 
periférica.  
Conjuntiva – Pode levar ao ressecamento dessa membrana 
transparente que cobre a parte branca do olho. A alteração 
contribui para o surgimento do pterígio (espessamento da 
membrana) e até de tumores. 
Córnea – Pode causar queimaduras, resultando em irritação e 
muita dor. 
Cristalino – Acelera o envelhecimento da lente. Essa condição 
favorece o surgimento precoce da catarata.  
  
IstoÉ, São Paulo, p. 77, 8 abr. 2009 – Três Editorial LTDA. 
 
09. Identifique a alternativa correta em que o “efeito cumulativo” 
causado pelos raios solares nos olhos é preocupante:  
a) Porque o jovem está mais exposto aos efeitos da radiação, 

no qual a córnea e o cristalino protegem ainda menos que na 
fase adulta e é nessa faixa etária que existe, às vezes, pouca 
informação sobre esses problemas. 

b) Porque o idoso está mais exposto aos efeitos da radiação, no 
qual a córnea e o cristalino protegem ainda menos que na 
fase adulta e é nessa faixa etária que existe, às vezes, pouca 
informação sobre esses problemas. 

c) Porque o jovem está mais exposto aos efeitos da radiação, 
no qual a córnea e o cristalino protegem ainda mais que na 
fase adulta e é nessa faixa etária que existe, às vezes, pouca 
informação sobre esses problemas. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
10. Assinale a alternativa correta quanto a concordância do 
verbo em que o sujeito é o pronome relativo “que” na frase 
“Pode levar ao ressecamento dessa membrana transparente 
que cobre a parte branca do olho.”: 
a) cobre concorda com o antecedente do pronome que (essa 

membrana transparente); por isso está na segunda pessoa do 
singular. 

b) cobre concorda com o antecedente do pronome que (essa 
membrana transparente); por isso está na terceira pessoa do 
singular.  

c) cobre não concorda com o antecedente do pronome que 
(essa membrana transparente); por isso está na terceira 
pessoa do singular. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
11. Identifique a alternativa correta em que o verbo está no 
plural porque o sujeito é composto: 
a) Em “... acelera o envelhecimento da lente...” 
b) Em “... pode causar queimaduras...” 
c) Em “... a córnea e o cristalino permitem a entrada de muita 

radiação, ao contrário do...”  
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
12. Assinale a alternativa correta quanto ao pronome pessoal, 
que é o sujeito e com o qual o verbo concorda na frase “... elas 
citaram o risco aumentado para câncer de pele... “ indicando o 
termo que esse pronome retoma e que poderia ser o sujeito se 
colocado nessa frase: 
a) Dez brasileiros. 
b) Duas mil pessoas. 
c) Empresa Transitions Optical do Brasil. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
13. Identifique a alternativa correta indicando o motivo dos 
verbos concordarem no singular na frase abaixo do título: 
a) Porque a forma nominal “aumenta” concorda com o núcleo do 

sujeito “simples exposição”. “Desconhece” também concorda 
com o núcleo da expressão coletiva “maioria”, que faz parte do 
sujeito simples. 

b) Porque a forma verbal “aumenta” concorda com o núcleo do 
sujeito composto “exposição”. “Desconhece” também 
concorda com o núcleo da expressão coletiva “maioria”, que 
faz parte do sujeito simples. 

c) Porque a forma verbal “aumenta” concorda com o núcleo do 
sujeito simples “exposição”. “Desconhece” também concorda 
com o núcleo da expressão coletiva “maioria”, que faz parte do 
sujeito simples. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
Leia os textos e responda as questões de 14 a 16. 
 
Texto 1 
 
Grinaldas e véus brancos, véus de neve, 
véus e grinaldas purificadores, 
vão as Flores carnais, as alvas Flores 
do Sentimento delicado e leve. 
[...] 
 
SOUSA, João da Cruz e. Primeira comunhão. Broquéis. Belo 
Horizonte: Edições HG 2002. p. 38. (Fragmento). 
 
Texto 2 
 
[...] 
E as ânsias e os desejos infinitos 
vão com os arcanjos formulando ritos 
da Eternidade que nos Astros canta... “ 
 
SOUSA, João da Cruz e. Siderações. Broquéis. Belo Horizonte: 
Edições HG 2002. p. 14. (Fragmento). 
 
14. Assinale a alternativa que revela a obsessão de Cruz e 
Souza pela cor branca no Texto 1: 
a) brancos, véus, neve  
b) brancos, neve, alvas 
c) brancos, carnais, alvas 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
15. Identifique a alternativa correta quanto aos substantivos na 
oração “Grinaldas e véus brancos, véus de neve” no Texto 1: 
a) véus, brancos 
b) grinaldas, brancos  
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c) grinaldas, véus 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
16. Assinale a alternativa com relação ao Texto 2, em que o 
adjetivo infinitos concorda com o substantivo em: 
a) desejos e arcanjos 
b) ânsias e arcanjos 
c) ânsias e desejos 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. A reorientação da assistência farmacêutica, com ênfase na 
promoção do acesso da população aos medicamentos 
essenciais, por meio do desenvolvimento de atividades de 
descentralização da gestão da assistência farmacêutica, de 
promoção do uso racional de medicamentos, é uma das 
diretrizes que compõe qual política: 
a) Política Nacional de Medicamentos. 
b) Política Nacional de Assistência Farmacêutica. 
c) Política Nacional do SUS. 
d) Política Nacional do Uso Racional de Medicamentos. 
 

18.  No momento de aquisição dos medicamentos, a seleção é 
considerada a etapa mais importante nesse processo. A 
respeito desse assunto, julgue os itens a seguir: 
I- A aquisição de medicamentos tem como objetivo ganhos 
econômicos e terapêuticos. 
II- A seleção deve ser feita por uma comissão permanente de 
profissionais de saúde. 
III- Devem constar todos os medicamentos que serão usados 
nos serviços de saúde, exceto os hospitalares. 
IV- A lista de aquisições de medicamentos não tem necessidade 
de ser revisada periodicamente. 
Analisando as afirmações acima, assinale a alternativa correta: 
a) Estão corretas as alternativas I, II e IV. 
b) Estão corretas as alternativas I, II e III. 
c) Estão corretas as alternativas I e II. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
19. A licitação é um processo que ocorre na compra de 
medicamentos, em alguns casos, a dispensa é um ato legal. 
Assinale a alternativa onde a dispensa do processo licitatório é 
permitida: 
a) Para aquisições no valor de até R$ 10.000,00. 
b) Para aquisições de pessoa física de direito público interno. 
c) Para aquisições no valor entre R$ 10.000,00 a R$ 15.000,00. 
d) Para aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, 

de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou 
entidade que integre a Administração Pública. 

 
20. De acordo com as novas formas de alocação de recursos 
federais, a assistência farmacêutica será financiada através dos 
recursos do Bloco da Assistência Farmacêutica. Fazem parte 
desse bloco, EXCETO: 
a) Componente da Assistência Farmacêutica Básica. 
b) Componente da Assistência Farmacêutica Estratégica. 
c) Componente da Assistência Farmacêutica Integral. 
d) Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional. 
 
21. São também denominados estudos de correlação, estes 
estudos são de execução relativamente fácil e comparam 
indicadores globais de áreas geográficas distintas ou de uma 
mesma área geográfica, em diferentes períodos. A descrição 
acima, se refere a qual tipo de estudo farmacoepidemiológico: 
a) Estudo ecológico. 
b) Estudo transversal. 
c) Estudo descritivo. 
d) Estudo de coorte. 
 
22. Sobre a lei nº 8080 do SUS, as comissões intersetoriais 
terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse 
para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas 
no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS. Essas comissões 
abrangerão várias atividades, EXCETO: 
a) Alimentação e nutrição. 

b) Saneamento e meio ambiente. 
c) Saúde do trabalhador. 
d) Implementação de infraestrutura adequada. 
 
23. Segundo o Código de Ética da Profissão Farmacêutica, não 
é proibido ao farmacêutico: 
a) Exercer simultaneamente a medicina. 
b) Recusar-se a exercer a profissão em instituição pública ou 

privada, onde inexistam condições dignas de trabalho ou que 
possam prejudicar o usuário, com direito a representação 
junto às autoridades sanitárias e profissionais, contra a 
instituição. 

c) Receber remuneração abaixo do estabelecido como o piso 
salarial, mediante acordos ou dissídios da categoria;  

d) Realizar, ou participar de atos fraudulentos relacionados à 
profissão farmacêutica, em todas as suas áreas de 
abrangência. 

 
24. Certo fármaco encontra-se diluído a uma concentração de 
4,5%. Quantos gramas desse fármaco serão encontrados em 
uma solução de 500 ml: 
a) 2,75 gramas. 
b) 9,0 gramas. 
c) 11,25 gramas.  
d) 22,5 gramas. 
 
25. De acordo com o seguimento farmacoterapêutico, o PRM 
(Problema Relacionado a Medicamento) do tipo quando o 
paciente utiliza um medicamento que provoca uma Reação 
Adversa a Medicamentos, é classificada como uma PRM de: 
a) Reações Adversas. 
b) Indicação. 
c) Segurança. 
d) Efetividade. 
 
26. Assinale a alternativa onde se encontra o responsável pela 
imunidade humoral: 
a) Linfócitos T. 
b) Células NK. 
c) Linfócitos B. 
d) Células humorais. 
 
27. De acordo com as normas de biossegurança em 
laboratórios, podemos dizer que um processo que destrói ou 
inativa irreversivelmente vírus, bactérias e fungos, mas não 
necessariamente os esporos é chamado de: 
a) Desinfecção. 
b) Pasteurização. 
c) Esterilização química. 
d) Vaporização. 
 
28. Assinale a alternativa onde se encontra o protozoário com 
as seguintes características “É um protozoário intestinal, possui 
flagelos que na forma trofozoíta apresenta simetria bilateral e 
possui núcleo de cada lado dos axonemas centrais”. 
a) Entamoeba coli. 
b) Entamoeba histolytica. 
c) Endolimax nana. 
d) Enterobius vermiculares. 
 
29. Nos exames parasitológicos, onde a colheita das fezes 
necessita de um conservante, assinale a alternativa onde se 
encontra o conservante ideal para esse tipo de amostra: 
a) BHT. 
b) MIF, contendo formol a 10%. 
c) MIF, contendo formol a 20%. 
d) BHT, contendo formol a 5%. 
 
30. Segundo as normas de farmacotécnica, podemos descrever 
o processo de tamisação como sendo: 
a) É um processo químico, onde se separa a parte aquosa de 

uma emulsão da parte oleosa. 
b) É o processo onde se preparam as cápsulas para que o 

fármaco seja encapsulado. 
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c) É uma seleção, onde se separa cada cápsula que não atingiu 
o controle de qualidade. 

d) É uma peneiração, para separar sólidos ou partes de uma 
substância sólida que apresente grãos com dimensões 
diferentes. 

 
31. Assinale a alternativa onde se encontra a definição da forma 
farmacêutica: Péletes. 
a) São comprimidos que possuem uma dupla camada em sua 

parte externa. 
b) São aglomerados de partículas sólidas com formato esférico. 
c) São partículas sólidas misturadas em um líquido viscoso e 

logo a seguir submetidas à secagem. 
d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
32. Podemos dizer que em um sistema de liberação de 
fármacos, existem alguns materiais empregados para prolongar 
essa liberação, assinale a alternativa onde se encontra esse tipo 
de material: 
a) Hipromelose. 
b) Goma xantana. 
c) Cera de carnaúba. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
33. Usando seus conhecimentos sobre a Farmacodinâmica, 
podemos dizer que um fármaco será mais facilmente excretado 
se ele tiver qual característica abaixo: 
a) Alta lipossolubilidade. 
b) Estiver na forma não-ionizada. 
c) Estiver polarizado. 
d) Todas as alternativas favorecem sua excreção. 
 
34. Dos diuréticos abaixo, assinale a alternativa onde se 
encontra o fármaco que quando usado diariamente, há maiores 
chances do usuário ter problemas relacionados às cãibras: 
a) Hidroclorotiazida. 
b) Espironolactona. 
c) Amilorida. 
d) Furosemida + cloreto de potássio. 
 
35. Inibe competitivamente com a histamina nos receptores H2 
das células parietais, resultando em redução da secreção e 
volume gástrico, além da redução da concentração de 
hidrogênio livre. Esse mecanismo de ação se refere a qual 
fármaco: 
a) Hidróxido de alumínio. 
b) Pantoprazol. 
c) Omeprazol. 
d) Cimetidina. 
 
36. São fármacos utilizados no tratamento da Doença de 
Alzheimer, EXCETO: 
a) Pramipexol. 
b) Rivastigmina. 
c) Donepezila. 
d) Galantamina. 
 
37. Todas as alternativas abaixo se referem a uma característica 
de um fármaco antiviral, exceto uma, assinale-a: 
a) Age inibindo a síntese da parede celular devido à capacidade 

de ligar-se às enzimas transpeptidases. 
b) Também denominada acicloguanosina, é um nucleosídeo 

análogo da quanosina. Possui um mecanismo de ação que 
inibe a síntese de ácido nucléico, porém seletivo. 

c) Inibidor seletivo da replicação do HIV-1 e HIV-2 in vitro. 
d) Bloqueia seletivamente o processamento de poliproteínas 

Gag e Gag-Pol. 
 
38. Assinale a alternativa onde se encontra o fármaco com 
função de anticoagulante. 
a) Alopurinol. 
b) Varfarina. 
c) Celecoxib. 
d) Mesalazina. 
 

39. No que se refere aos antibióticos, assinale a alternativa 
onde se encontra um antimicrobiano lactâmico da família dos 
carbapenêmicos: 
a) Azitromicina. 
b) Amoxicilina. 
c) Imipenem. 
d) Cefoxitina. 
 
40. É classificado como um antidepressivo tricíclico: 
a) A fluoxetina. 
b) A sertralina. 
c) O diazepam. 
d) A amitriptilina. 




