
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA
Concurso Público para o Provimento do cargo de

FARMACÊUTICO
  LEIA AS INSTRUÇÕES:

1) Você deve receber  do  fiscal,  além deste  caderno contendo 40 (quarenta)  questões  objetivas,  um  cartão-resposta 

destinado às respostas objetivas da prova;

2) Verifique se  este material  está  completo  e se seus  dados pessoais  conferem com aqueles constantes  do  cartão-

resposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala.

3) O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após 01 (uma) hora do início da mesma, sob pena de ser eliminado do certame. 

4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a  lista de presença e o  cartão-resposta e entregar ao Fiscal  o seu 

caderno de questões, sob pena de ser eliminado do certame. 

5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou assinar fora do local indicado, bem como 

aquele que rubricar, abreviar o pré-nome ou o nome, ou assinar com letra de forma.
6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e não será 
substituído em hipótese alguma.
7) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito 
proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. As 
marcações rasuradas no cartão-resposta anulam a questão.
8)  No  cartão-resposta,  a  marcação  das  letras  correspondentes  às  respostas  de  sua  opção,  deve  ser  feita  com  o 
preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex: 

9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no segundo dia útil após a realização das mesmas, no endereço 

eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h;

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o 

rascunho parte integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal de sala. Caso o candidato seja 
surpreendido com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima,  será eliminado do 
certame.
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 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.

EM BRANCO
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INSCRIÇÃO:

ASSINATURA:______________________________________________________________________________
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o poema de Luís Guimarães Júnior que segue 
para responder às questões de 1 e 2.

Paisagem

O dia frouxo e lânguido declina
Da Ave-Maria às doces badaladas;

Em surdo enxame as auras perfumadas
Sobem do vale e desce da colina.

A juriti saudosa o colo inclina
Gemendo entre as paineiras afastadas;

E além nas pardas serras elevadas
Vê-se da Lua a curva purpurina.

O rebanho e os pastores caminhando
Por entre as altas matas, lentamente,
Voltam do pasto num tranquilo bando;

Suspira o rio tépido e plangente,
E pelo rio as vozes afinando,

As lavadeiras cantam tristemente.

(GUIMARÃES JÚNIOR, Luís. Paisagem. In: AZEVEDO, Sânzio de 
(Org.). Parnasianismo. São Paulo: Global, 2006, p.88).

01.  A partir das características textuais, podemos concluir 
que se trata de um texto basicamente:

a) narrativo, com personagens, enredo, conflito, clímax e 
desfecho.    
b) descritivo, com imagens plásticas que configuram uma 
paisagem.  
c) dissertativo, com argumentação e contra-argumentação. 
d) instrucional, com elaboração de prescrições e 
orientações de execução.
e) expositivo, com apresentação de conceitos de um 
raciocínio formal.

02.  São elementos presentes na composição do poema, 
EXCETO:

a) o canto triste das lavadeiras          
b) a curva purpurina da lua           
c) a volta do rebanho e dos pastores          

d) o gemido da juriti saudosa        

e) o suspiro plangente das lavadeiras

03.  O  termo  lânguido (verso  1)  tem  maior  aproximação 
semântica com:

a) voluptuoso
b) sensual
c) fraco         
d) robusto
e) mórbido

04. Predomina no poema uma linguagem:

a) denotativa – de sentido objetivo, apropriado dos termos. 
b) conotativa – de sentido figurado, polivalente dos termos. 
c)  conativa  –  de  sentido  apelativo,  propagandístico  dos 
termos.
d) metapoética – de sentido autorreflexivo,  autoexplicativo 
dos termos.
e)  referencial – de sentido científico, exato dos termos.

05. As formas gerundiais usadas no poema (versos 6, 9, 13) 
sugerem:

a) início de ação
b) fim de ação            
c) ação intermitente              
d) ação continuada                 
e) repetição de ação

06.  No poema, os verbos estão empregados nas seguintes 
formas:

a) presente do indicativo e gerúndio
b) presente do subjuntivo e gerúndio
c) presente do indicativo e particípio
d) presente do subjuntivo e infinitivo
e) presente do subjuntivo e particípio

07. No verso: “Vê-se da Lua a curva purpurina”, os termos 
destacados funcionam sintaticamente como:

a) sujeito
b) objeto direto
c) objeto indireto
d) complemento nominal
e) agente da passiva

08.  No verso: “As lavadeiras cantam tristemente”, o termo 
destacado é um adjunto adverbial de:

a) causa
b) tempo
c) modo
d) condição
e) concessão

09.  No verso:  “Sobem do vale  e descem da colina”,  a 
oração destacada é uma coordenada sindética:



a) aditiva
b) adversativa
c) alternativa
d) conclusiva 
e) explicativa

10.  Os termos lânguido e  tépido são acentuados, pois se 
tratam de:

a) monossílabos tônicos
b) monossílabos átonos
c) oxítonos
d) proparoxítonos
e) paroxítonos

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS + CONHECIMENTOS 
LOCAIS

11.  Quanto  à  aquisição,  a  guarda  e  o  controle  de 
psicotrópicos e entorpecentes, qual das alternativas abaixo 
está INCORRETA:

a)  A Portaria  n.º  344  do  Ministério  da  Saúde  aprova  o 
regulamento  técnico  sobre  substâncias  e  medicamentos 
sujeitos a controle especial.
b)  A  prescrição  de  psicotrópicos  e  entorpecentes  é 
acompanhada por  um documento  que notifica a receita, 
sendo utilizadas as cores amarelo e azul para diferenciá-
los.  Essa  notificação  de  receita  não  é  exigida  para 
pacientes  internados,  porém  a  dispensação  se  fará 
mediante  receita  subscrita  em  papel  privativo  do 
estabelecimento.
c)  Os  registros  de  medicamentos  psicotrópicos  e 
entorpecentes  devem  ser  escriturados  e  mantidos  no 
estabelecimento para efeito de fiscalização e controle, em 
livros  de  escrituração  ou  elaborados  mediante  sistema 
informatizado.  O  registro  é  efetuado  por  meio  da  DCB 
combinada com o nome comercial.
d)  As atividades de fabricação, distribuição,  transporte e 
dispensação  de  medicamentos  psicotrópicos  e 
entorpecentes  somente  podem  ser  iniciadas  após  a 
publicação  de  autorização  especial  no  Diário  Oficial  da 
União.
e)  O  estoque  de  substâncias  e  medicamentos 
entorpecentes  e  psicotrópicos  não pode ser  superior  às 
quantidades previstas  para  atender  as  necessidades de 
seis meses de consumo.

12.  Conforme a portaria  GM n.º  3.916/1998,  referente à 
Política  Nacional  de  Medicamentos,  a  assistência 
farmacêutica é um grupo de atividades relacionadas com o 
medicamento e  destinadas a apoiar  as ações de saúde 
demandadas por uma comunidade. Envolve o 

abastecimento de medicamentos em todas e em cada uma 
de  suas  etapas  constitutivas,  como  a  conservação  e  o 
controle  de  qualidade,  a  segurança  e  a  sua  eficácia 
terapêutica, o acompanhamento e a avaliação da utilização. 

Considerando a abrangência deste tema, julgue os itens a 
seguir:

I - Quando o farmacêutico realiza a troca de um antibiótico, 
como o Keflex® (cefalexina), por um medicamento genérico, 
como a cefalexina, ele executa a ação de dispensação, que 
é uma das etapas do ciclo da assistência farmacêutica.
II  -  Durante  um  inventário,  o  farmacêutico  percebeu  que 
algumas cápsulas de cefalexina estavam amolecidas. Essa 
característica é um indicativo de que existe algum problema 
com o medicamento.
III - Um paciente com pneumonia apresentou diminuição da 
capacidade auditiva após o uso de amicacina. A notificação 
dessa  reação  adversa  à  amicacina  ao  Centro  de 
Farmacovigilância da ANVISA é uma atividade relacionada à 
assistência farmacêutica.
IV -  Considere que,  em um hospital  geral,  observou-se  o 
consumo  de  fluoxetina,  para  o  tratamento  de  alergia, 
correspondente a 600 comprimidos em setembro, 550 em 
outubro  e  350 em novembro.  Nessa situação,  o valor  do 
consumo  médio  mensal,  no  período  de  setembro  a 
novembro, foi de 400 comprimidos. 
V  -  A  assistência  farmacêutica  não  estabelece  que  o 
farmacêutico deva alertar e questionar o médico para o risco 
de  agravamento  do  broncoespasmo,  caso  tenha  prescrito 
propranolol para um paciente asmático severo que faz uso 
de  salbutamol,  pois  o  médico  deve  saber  o  que  está 
fazendo. 

Qual alternativa contém os itens CORRETOS? 

a) I, II e III estão corretos.
b) Somente IV e V estão corretos.
c) I, II e IV estão corretos.
d) II, III e V estão corretos.
e) III, IV e V estão corretos.

13. Assinale a opção CORRETA de acordo com o Código de 
Ética da Profissão Farmacêutica.

a)  É  vedado  ao  farmacêutico  interagir  com o  profissional 
responsável  pela  prescrição,  para  garantir  o  sigilo  e  a 
segurança e não interferir na terapêutica farmacológica.
b)  É  facultado  ao  farmacêutico  anunciar  produtos 
farmacêuticos  e  processos,  ainda  que  isso  possa 
eventualmente  induzir  o  uso  indiscriminado  de 
medicamentos.
c) O farmacêutico pode exercer a assistência farmacêutica, 
porém  não  pode  fornecer  informações  aos  usuários  dos 
serviços.
d) A dimensão ética da profissão farmacêutica deve estar 
determinada, em todos os seus atos, em benefício do ser 
humano,  da  coletividade  e  do  meio  ambiente,  sem 
discriminação de qualquer natureza.

e)  Em  casos  excepcionais,  é  permitida  a  utilização  do 
nome de farmacêutico por estabelecimento ou instituição 
ligado ao comércio de drogas, ainda que esse profissional 
não  exerça  formalmente  essa  função  nesse 
estabelecimento ou nessa instituição.



14.  Para  exercer  seu  efeito  farmacológico,  um 
medicamento necessita chegar ao seu local de atuação e 
precisa ser absorvido para ser distribuído no organismo. 
Nesse  sentido,  julgue  os  seguintes  itens  referentes  a 
alguns conceitos farmacocinéticos com V (verdadeiro) e F 
(falso).

(     )  Quanto maior o grau de ionização de uma droga, 
maior será a sua absorção.
(   ) Quanto maior a ligação às proteínas plasmáticas, mais 
rápida será a eliminação do fármaco do organismo.
(   )  Os medicamentos que possuem partículas maiores 
que as dimensões coloidais e as suspensões oleosas não 
devem comumente ser administradas por via endovenosa.
(   ) Em geral, os supositórios, principal forma farmacêutica 
para administração retal, são formas sólidas à temperatura 
ambiente,  mas  à  temperatura  corporal,  passam  para  a 
fase líquida.
(   )  Embora  promova  um  aumento  preferencial  da 
concentração  no  pulmão,  em  geral,  um  medicamento 
administrado por  via  inalatória  é  parcialmente  absorvido 
pelo  sistema  circulatório,  podendo,  assim,  levar  ao 
aparecimento de efeitos colaterais sistêmicos.

A sequência CORRETA é:

a) F, V, V, F, V.
b) V, V, F, V, V.
c) F, F, V, V, V.
d) F, F, V, V, F.
e) V, F, V, F, F.

15. Constitui atribuição legal do farmacêutico:

I  -  Assegurar  que  os  medicamentos,  durante  a 
dispensação,  tenham  boa  qualidade  e  que  sejam 
entregues na dose e quantidades prescritas pelo médico.
II  -  Fornecer  informações  sobre  o  uso  correto  dos 
medicamentos promovendo o seu uso racional.
III  -  Entrevistar  o  paciente  para  obter  o  seu  perfil 
medicamentoso,  analisando  se  o  paciente  utiliza  outros 
medicamentos sem prescrição.
IV  -  Promover  a  prescrição  racional  e  econômica  por 
intermédio  da  alteração  da  prescrição  do  medicamento 
quando  julgar  que  seja  necessário,  não  sendo  preciso 
comunicar ao médico.
V  -  Jamais  disseminar  as  informações  acerca  dos 
medicamentos e de outros aspectos da atenção à saúde 
para as pessoas leigas.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) I, II e III estão corretos.
b) I, II e IV estão corretos.
c) I, III e IV estão corretos.
d) II, III e V estão corretos.
e) Todos os itens estão corretos.

16.  Quanto  à  Lei  Federal  n.º  6.437/1977,  julgue  os  itens 
abaixo:

I -  A Lei  n.º  6.437/1977 configura os direitos associativos, 
sindicais  e  cooperativos  dos  profissionais  que  exercem 
atividades farmacêuticas no Brasil.
II  -  Para  a  imposição  da  pena  e  a  sua  graduação,  a 
autoridade  sanitária  leva  em  conta  a  gravidade  do  fato, 
tendo em vista as suas consequências para a saúde pública.
III - O infrator dessa lei é notificado para ciência do auto de 
infração por meio de publicação em jornal escrito de grande 
circulação dentro do município onde ocorreu a infração.

Assinale a alternativa CORRETA:

a) I e II estão corretos.
b) II e III estão corretos.
c) Somente II está correto.
d) Somente III está correto.
e) Somente I está correto.

17. O principal objetivo do transporte, do armazenamento e 
da  dispensação  de  medicamentos  é  garantir  a  qualidade 
desses  produtos  sob  condições  adequadas  e  sua 
disponibilidade  nos  locais  de  atendimento.  Diante  disso, 
julgue os itens a seguir com V (verdadeiro) e F (falso).

(   )  Segundo a Resolução nº 328/1999,  os produtos com 
prazo de validade vencido podem ser armazenados na área 
de  dispensação,  desde  que  estejam  devidamente 
identificados. 
(   )  O  teto  e  as  paredes  da  central  de  abastecimento 
farmacêutico  de  um hospital  devem  ser  construídos  com 
material lavável e hidrofóbico. 
(   ) Os medicamentos termolábeis devem ser transportados 
em caixas térmicas. Entretanto, uma vez que essas caixas 
estejam acondicionadas na área de armazenamento, não é 
mais  necessário  monitorar  a  temperatura  desses 
medicamentos. 
(    )  Segundo  a  Portaria  nº  344/1998,  do  Ministério  da 
Saúde, o estoque dos medicamentos não pode ultrapassar 
as quantidades previstas para atender às necessidades de 
seis meses de consumo. 

A sequência CORRETA é:

a) V, F, V, F.
b) F, V, F, V.
c) V, V, F, F.
d) F, F, V, V.
e) F, V, V, F.

18.  Qual  a  via  de  administração  de  medicamentos 
adequada para  volumes  moderados,  veículos  oleosos  e 
algumas substâncias irritantes?

a) Intravenosa.
b) Intramuscular.
c) Intratecal.
d) Subcutânea.
e) Oral.



19. A associação de  Ampicilina + Sulbactam, utilizada no 
tratamento  de  infecções  causadas  por Enterococcus  
faecalis,  Streptococcus  pneumoniae,  Streptococcus  
pyogenes entre outros microorganismos é um exemplo de 
associação de antimicrobianos:

a) Betalactâmico + inibidor de betalactamase.
b) Quinolona + betalactâmico.
c) Carbapenêmico + Inibidor de betalactamase.
d) Cefalosporina + aminoglicosídeo.
e) Inibidor de betalactamase + quinolona.

20.  Uma  interação  medicamentosa  importante  pode 
ocorrer se o lítio for administrado concomitantemente com:

a) Paroxetina.
b) Glibenclamida.
c) Amoxicilina + clavulanato.
d) Atenolol.
e) Nifedipina.

21.  A Lei  nº  5.991  de  17/12/1973,  que  dispõe  sobre  o 
controle sanitário de comércio de drogas, medicamentos, 
insumo  farmacêutico  e  correlatos,  e  dá  outras 
providências, determina que o insumo farmacêutico é:

a) Uma substância ou matéria prima que tenha a finalidade 
medicamentosa ou sanitária.
b)  Um  produto  farmacêutico  tecnicamente  obtido  ou 
elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou 
para fins de diagnóstico.
c) Uma droga ou matéria prima aditiva ou complementar 
de  qualquer  natureza,  destinada  a  emprego  em 
medicamentos, quando for o caso, e seus recipientes.
d)  Uma substância,  produto,  aparelho  ou acessório  não 
enquadrado em outro conceito relatado na lei, cujo uso ou 
aplicação  esteja  ligado  à  defesa  e  proteção  da  saúde 
individual ou coletiva.
e)  Um produto  tecnicamente  elaborado para  atender  as 
necessidades  dietéticas  de  pessoas  em  condições 
fisiológicas especiais.

22.  Os  pós  são  formas  farmacêuticas  que  podem 
apresentar  incompatibilidades  quando misturados,  sendo 
uma delas conhecida como mistura eutética cuja definição 
é:

a) Mistura que, quando se tritura um agente oxidante com 
um redutor energético, pode ocorrer uma explosão perigosa.
b)  Mistura  de  sólidos  que  se  liquefaz  ou  que  se  torna 
pastosa à temperatura ambiente, devido ao baixo ponto de 
fusão.
c) Mistura de dois ou mais pós simples que pode originar 
compostos corados por reação entre os constituintes.
d)  Mistura  que  contém  substâncias  dificilmente  miscíveis 
entre si.
e) Mistura de pós irritantes ou tóxicos.

23. Qual definição está INCORRETA segundo a Portaria 344 
de 12 de maio de 1998?

a) Certificado de Não Objeção - Documento expedido pela 
Secretaria  de Vigilância  Sanitária  do Ministério  da Saúde, 
que consubstancia a exportação de substâncias constantes 
das  listas  "A1"  e  "A2"  (entorpecentes),  "A3",  "B1"  e  "B2" 
(psicotrópicas) e "D1" (precursores) da portaria 344 ou de 
suas  atualizações,  bem  como  os  medicamentos  que  as 
contenham.
b)  Entorpecente  -  Substância  que  pode  determinar 
dependência física ou psíquica relacionada,  como tal,  nas 
listas  aprovadas  pela  Convenção  Única  sobre 
Entorpecentes.
c) Livro de Registro Específico - Livro destinado à anotação, 
em  ordem  cronológica,  de  estoques,  de  entradas  (por 
aquisição  ou  produção),  de  saídas  (por  venda, 
processamento, uso) e de perdas de medicamentos sujeitos 
ao controle especial.
d)  Psicotrópico  -  Substância  que  pode  determinar 
dependência física ou psíquica e relacionada, como tal, nas 
listas  aprovadas  pela  Convenção  sobre  Substâncias 
Psicotrópicas.
e) Licença de Funcionamento - Permissão concedida pelo 
órgão  de  saúde  competente  dos  Estados,  Municípios  e 
Distrito Federal,  para o funcionamento de estabelecimento 
vinculado  a  empresa  que  desenvolva  qualquer  das 
atividades  enunciadas  no  artigo  2º  deste  Regulamento 
(extrair,  produzir,  fabricar,  beneficiar,  preparar,  manipular, 
fracionar,  importar,  exportar,  transformar,  embalar, 
reembalar, para qualquer fim, as substâncias constantes das 
listas desta portaria).

24. Qual dos fármacos abaixo que é útil em intoxicações por 
benzodiazepínicos?

a) Midazolam
b) Flumazenil
c) Dantroleno
d) Bromocriptina
e) Paracetamol

25.  A medida  da  falta  de  resistência  dos  comprimidos  à 
abrasão,  quando  submetidos  à  ação  mecânica  de 
aparelhagem específica, é denominada:

a) Desintegração.
b) Dureza.
c) Friabilidade.
d) Densidade.
e) Uniformidade de dose.

26.   Os  desinfetantes  e  antissépticos  são  amplamente 
utilizados no ambiente hospitalar. Acerca da manipulação 
e  da  ação  dessas  substâncias,  qual  a  alternativa 
INCORRETA?

a)  Uma substância  antisséptica  é  incapaz  de  matar  os 
endósporos  bacterianos,  enquanto  uma  substância 
esterilizante  é  capaz  de  exterminar  todas  as  formas  de 
vida microscópicas.



b) O álcool 70% não pode ser utilizado com o objetivo de 
esterilizar os objetos.
c) A atividade antimicrobiana do álcool 70% deve-se à sua 
capacidade  de  desnaturar  proteínas  e  solubilizar  os 
lipídeos.
d)  É  recomendável  que  o  preparo  de  desinfetantes  e 
antissépticos  no  ambiente  hospitalar  seja  realizado  pelo 
corpo de enfermagem ou farmacêutico.
e) O setor de preparo de desinfetantes e antissépticos é 
passível de ser inspecionado por um técnico da vigilância 
sanitária.

27. Qual droga pode reduzir o efeito de anticoncepcionais 
orais?

a) Corticosteróides.
b) Fenotiazinas.
c) Difenilhidantoína.
d) Hipnóticos.
e) Nenhuma das drogas acima.

28.  Nas  interações  medicamentosas,  os  antidiabéticos 
orais podem ter seu efeito aumentado, EXCETO por:

a) Fenilbutazona.
b) Isoniazida.
c) Sulfamidas.
d) Propranolol.
e) Nenhuma das drogas acima.

29.  Contém  o  mesmo  ou  os  mesmos  princípios  ativos, 
apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via 
de  administração,  posologia  e  indicação  terapêutica, 
preventiva ou diagnóstica, do medicamento de referência 
registrado  no  órgão  federal  responsável  pela  vigilância 
sanitária,  podendo  diferir  somente  em  características 
relativas  ao  tamanho  e  forma  do  produto,  prazo  de 
validade,  embalagem,  rotulagem,  excipientes  e  veículos, 
devendo sempre ser identificado por nome comercial  ou 
marca. Este conceito se refere ao:

a) Medicamento Genérico.
b) Medicamento de Referência.
c) Medicamento Similar.

d) Produto Farmacêutico Intercambiável.
e) Medicamento Excepcional.

30.  Assinale  qual  das  soluções  a  seguir  é  usada  no 
processo  de  desinfecção  exclusivamente  em  superfície 
inanimada:

a) Ácido acético a 0,5%
b) Álcool etílico a 70º GL
c) Glutaraldeído
d) Nitrato de prata a 1%
e) PVPI aquoso

31.  Assinale  qual  a  ação  mais  importante,  isoladamente, 
para a prevenção e o controle das infecções hospitalares.

a) Utilização de formulação contendo mercuriais orgânicos.
b) Utilização de éter e clorofórmio.
c) Conhecer os indicadores do uso de antimicrobianos.
d) Conhecer a frequência das infecções hospitalares.
e) Lavagem das mãos.

32.  A  adoção  de  processos  administrativos  e  de 
procedimentos operacionais de rotina é importante para o 
controle do quantitativo de medicamentos, havendo diversas 
rotinas  que  fazem  parte  do  controle  de  estoque  de 
medicamentos.  Qual  das  opções  abaixo  é  INCORRETA 
quanto ao controle de estoque de medicamentos?

a)  É necessário que haja uma padronização dos itens em 
estoque.
b)  Não é possível  realizar  o armazenamento sem exercer 
controle de estoque.
c)  O  grande  desafio  da  administração  de  materiais  é 
estabelecer níveis de estoque de medicamentos.
d)  São  diversos  os  métodos  para  reposição  de 
medicamentos,  sendo  o  mais  adequado  a  renovação 
periódica do medicamento, por meio do qual o pedido é feito 
em datas preestabelecidas.
e) O principal  objetivo do armazenamento é o de garantir 
sua  qualidade  sob  condições  adequadas  de  controle  de 
estoque eficaz.

33.  Conforme  determinações  da  Portaria  nº  344/1998, 
assinale a opção CORRETA:

a)  A Notificação  de  Receita  Especial  da  Talidomida  terá 
validade de 15 dias, contados a partir de sua emissão, em 
todo território nacional.
b)  Uma  prescrição  feita  em  formulário  de  Receita  de 
Controle  Especial  poderá  conter  no  máximo  cinco 
substâncias constantes da lista “C1” ou medicamentos que 
as contenham.
c) A notificação de receita “B”  poderá conter,  no máximo, 
cinco ampolas e, para as demais formas farmacêuticas, a 
quantidade suficiente para 90 dias de tratamento.

d)  A  quantidade  prescrita  de  cada  substância 
anticonvulsivante  constante  da  lista  “C1”  poderá  ser  a 
quantidade  para  o  tratamento  correspondente  a,  no 
máximo, 180 dias.
e) As movimentações de estoque de medicamentos à base 
de morfina deverão ser escrituradas no mesmo Livro de 
Registro  Específico  em  que  são  registradas  as 
movimentações dos medicamentos à base de propofol.

34. Em relação aos Medicamentos Genéricos produzidos 
no Brasil, marque a opção INCORRETA.

a) Os medicamentos genéricos na forma de comprimidos, 
com absorção entérica, passaram por ensaios in vitro e in  
vivo para demonstrar equivalência terapêutica em relação 
ao medicamento de referência.
b)  Todos os  medicamentos  genéricos  são submetidos  a 
ensaios de equivalência farmacêutica in vitro.



c)  A  equivalência  farmacêutica  é  realizada  através  de 
ensaios  de  biodisponibilidade,  comparando-se  o 
medicamento teste com o medicamento referência,  com 
desenho experimental definido.
d) Os estudos de Bioequivalência devem ser submetidos 
ao  Comitê  de  Ética  em Pesquisa  –  CEP,  pois  existe  a 
participação de seres humanos (voluntários sadios).
e)  Produto  Farmacêutico  Intercambiável  é  equivalente 
terapêutico  de  um  medicamento  de  referência, 
comprovados,  essencialmente,  os  mesmos  efeitos  de 
eficácia e segurança.

35. O metabolismo de fármaco é um processo que pode 
levar ao término da atividade biológica ou à sua alteração. 
Nesse contexto, marque a opção INCORRETA.

a) As reações de biotransformação (fase II) convertem a 
molécula do fármaco original em metabólitos mais polares, 
ao introduzir ou expor um grupo funcional.
b) As diferenças individuais no metabolismo dependem da 
natureza do próprio fármaco.
c) Fatores genéticos podem influenciar a metabolização de 
determinados fármacos.
d) O Citocromo P450 é uma enzima microssômica e atua 
como  oxidase  terminal  no  metabolismo  de  muitos 
fármacos.
e) A dieta, os fatores ambientais e a idade são fatores que 
podem influenciar o metabolismo dos fármacos.

36.  O  Município  de  Presidente  Dutra  está  cravado  na 
Microrregião  que  leva  o  mesmo  nome  deste  Município. 
Esta Microrregião é formada por .......... Municípios, sendo 
que, dentre os Municípios que a formam, é o Município 
de ........ aquele de maior área geográfica.
As  duas  lacunas  acima  são  preenchidas,  corretamente, 
pelos elementos dispostos, na ordem e respectivamente, 
na alternativa:

a) 10 – São Domingos do Maranhão
b) 11 – Gonçalves Dias

c) 12 – Tuntum 
d) 11 – São Domingos do Maranhão
e) 11 – Presidente Dutra

37.  Você  sai  de  Presidente  Dutra  na  direção  Leste, 
chegando ao extremo Leste da Microrregião de Presidente 
Dutra. Chegando na extremidade Leste desta Micorregião, 
você segue na direção Sul,  chegando ao Município desta 
mesma Microrregião que fica no extremo Norte.  Sabendo 
que o Município ao qual você chegou consta em uma das 
alternativas  seguintes,  indique  em  que  Município  você 
chegou

a) São Domingos do Maranhão
b) Fortuna
c) Senador Alexandre Costa
d) Gonçalves Dias
e) Governador Eugênio Barros

38. No que tange à Economia do Município de Presidente 
Dutra,  no  que  se  refere  às  despesas  e  receitas 
orçamentárias, segundo o último levantamento do IBGE

a)  As  despesas  orçamentárias  empenhadas  são  maiores, 
em cerca de 5%, que as receitas orçamentárias realizadas.
b)  As  despesas  orçamentárias  empenhadas  são  maiores, 
em cerca de 2%, que as receitas orçamentárias realizadas.
c)  As  despesas  orçamentárias  empenhadas  são  menores 
que as receitas orçamentárias realizadas.
d) As despesas orçamentárias empenhadas são, em termos 
muito próximos, iguais às receitas orçamentárias realizadas.
e) Nenhuma das alternativas acima é correta.

39. No que tange à economia de Presidente Dutra, dentre 
alguns  produtos  oriundos  da  extração  vegetal  ou  da 
silvicultura,  aquele  que  representa  maior  importância 
econômica para o Município é ............................, com uma 
produção próxima a ........................
As  lacunas  acima  são  preenchidas  corretamente  pelos 
elementos dispostos, respectivamente, na alternativa

a) a amêndoa de babaçu – 360 toneladas.
b) a madeira (carvão vegetal) – 260 toneladas
c) a madeira (lenha) – 3.800 metros cúbicos
d) a madeira (madeira em toras) – 190 metros cúbicos
e) o buriti (fibras) – 12 toneladas

40.  Dentre  os  produtos  elencados  nas  alternativas 
seguintes, assinale aquele que, em termos econômicos, tem 
maior relevância para economia local (de Presidente Dutra)
a) o milho
b) o feijão
c) a cana-de-açúcar
d) a banana
e) o arroz




